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Hospital da Unimed
 

Cirurgias eletivas estão mantidas. Postos de coleta dos laboratórios da Unimed (ruas Dr. João Colin e Anita Garibaldi) estarão fechados.

Fundação Pró-rim
 

A Fundação Pró-rim informou que se a greve dos caminhoneiros persistir pelos próximos dias haverá falta de produtos essenciais para a

realização de hemodiálise. Esta situação pode colocar em risco a vida dos pacientes renais atendidos pela Fundação Pró-Rim e suas

unidades parceiras. O alerta é do diretor administrativo da Fundação Pró-Rim, Gilberto Meyer e foi feito nesta sexta-feira, 25.

Os estoques incluem filtros, soro fisiológico, anticoagulante, medicamentos e todos os produtos químicos para esterilização das máquinas

de hemodiálise. Há ainda a preocupação com a falta de transporte dos pacientes, muitos os quais dependem dos serviços prestados pelas

secretarias de saúde. Caso haja a falta de combustível para o deslocamento, estes pacientes podem ficar sem o tratamento.

De acordo com o diretor da Pró-Rim, se necessário, a instituição poderá reduzir o tempo de permanência do paciente na máquina de

hemodiálise. 

— Essa medida não é recomendável, mas diante da gravidade da situação, é uma forma de prolongar um pouco mais o tratamento e torcer

para que seja encontrada uma solução imediata para este impasse que afeta todo o país — explica Gilberto.

Ele acredita que mesmo após o encerramento da greve, o problema poderá se estender por até quatro dias até a desmobilização geral dos

caminhoneiros.

Leia mais: 
 

Veja como ficam os serviços públicos de Joinville e região nesta sexta-feira por causa da greve
 

Greve dos caminhoneiros continua em 17 pontos na região Norte de SC
 

Caminhoneiros continuam concentrados às margens da BR-101, em Joinville
 

Falta de combustíveis é o principal impacto da greve na rotina dos moradores de Joinville
 

AO VIVO: acompanhe a greve dos caminhoneiros em Santa Catarina  

RECOMENDAMOS

Bebê Henrique, de Joinville, recebeu transplante de
coração no dia do aniversário de um ano
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