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Casagrande diz ser possível
investimento para expansão do
HMAG
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O projeto de expansão do Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhard
(HMAG) foi apresentado na manhã desta sexta-feira (07) ao governador
Renato Casagrande, nesta unidade hospitalar, em Campinho, Sede de
Domingos Martins.
Com uma breve apresentação, o superintendente do HMAG, Marcelo
Queiroz Coutinho, mostrou ao governador a evolução do hospital em
termos de qualidade e quantidade de atendimento nos últimos anos.
Também foi mostrado que a quantidade de médicos, funcionários e
colaboradores do hospital cresceu consideravelmente e que o
demonstrativo financeiro do HMAG comprova que sua gestão está
organizada e com todos os pagamentos em dia.

“Somos um dos poucos hospitais deste porte que possui uma equipe de
pediatria 24 horas por dia, todos os dias da semana. Queremos ser um
hospital de referência no Estado, passando a realizar também
atendimentos de média complexidade, principalmente em ortopedia, para
que nossos pacientes não precisem ir para a Grande Vitória em busca
destes procedimentos”, disse Marcelo.
O superintendente do HMAG explicou que, para a expansão pretendida, o
hospital precisa de recursos da ordem de R$ 2,8 milhões. Com estes
recursos, seria possível ampliar a estrutura física do hospital, que passaria
a ter 148 leitos, inclusive com 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), ao invés dos atuais 124 leitos.
Segundo Marcelo Queiroz Coutinho, o Estado já assinou um convênio com
o hospital para a implantação da Rede Bem Nascer, que garante um
investimento de R$ 600 mil. Portanto, ficaria faltando ainda o aporte de
aproximadamente R$ 2,2 milhões para tornar possível a ampliação do
quarto andar do hospital e a compra dos equipamentos necessários.
“Já temos o projeto arquitetônico aprovado na Vigilância Sanitária e
estamos em busca dos recursos necessários para realizar este, que é um
sonho de toda a população de Domingos Martins, Marechal Floriano e
região”, destacou Marcelo.
Após a apresentação, o governador Casagrande afirmou que conhece bem o
hospital e acompanha de perto os investimentos do Estado nesta unidade.
Ele afirmou ainda que é possível verificar que a direção do hospital,
juntamente com a entidade mantenedora, a Fundação Hospitalar e de
Assistência Social de Domingos Martins (Fhasdomar) e com o Instituto
Solidário, vem realizando um bom trabalho de gestão.

“É importante termos pacientes que se sentem bem acolhidos no ambiente
hospitalar. O Governo do Estado tem investido muito em saúde nos
últimos anos para que isto aconteça. Hoje posso dizer que é possível
realizarmos estes investimentos pretendidos pelo hospital, mas teremos
que colocar isto em nosso planejamento. Irei me reunir com minha equipe
para podermos analisar esta possibilidade”, afirmou Casagrande.
Também estiveram presentes na apresentação o prefeito de Domingos
Martins, Luiz Carlos Prezoti Rocha; o prefeito de Marechal Floriano,
Lidiney Gobbi; o prefeito de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim; os
deputados federais César Colnago (PSDB) e Paulo Foletto (PSB); a
deputada estadual Luzia Toledo (PMDB), representantes da diretoria da
Fhasdomar e da administração e do corpo clínico do HMAG, além de
empresários locais e usuários do hospital.

