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Conselho constata déficit de recursos humanos no HRG e cobra providências da SES-DF
No dia 16 de agosto, o Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de
Medicina (CRM-DF) visitou o Hospital Regional do
Gama (HRG), após denúncias de falta de médicos
e de “mortes evitáveis”.
Ficou constatado que há um déficit crítico
de recursos humanos. Por isso, o Conselho notificou a Secretaria de Saúde do Distrito Federal
(SES-DF) e, caso esse problema não seja sanado, o HRG poderá ser interditado.
A diligência teve como foco a unidade de pronto socorro de atendimento do hospital. Segundo o
presidente do CRM-DF, Farid Buitrago, a Secretaria de Saúde será notificada e terá um tempo prudencial
para sanar as falhas. “Caso essas medidas não sejam implementadas de forma adequada a unidade corre o risco de ser interditada, prejudicando ainda mais a população”, alertou o dirigente.
O HRG enfrenta problemas estruturais. “A principal falha, o principal ponto é a falta de recursos
humanos para o atendimento adequado à população. Nesse momento, os profissionais médicos estão
com um terço dos profissionais que precisam para atender adequadamente a população. Isso leva a uma
sobrecarga de trabalho e a um atendimento deficiente dos pacientes e filas enormes de espera no atendimento”, denunciou Buitrago. O Conselho vai acompanhar a situação até que os problemas sejam sanados pela Secretária de Saúde do DF.

Surto em UTI neonatal do HRC coloca em risco vida de bebês no DF
A unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal e a unidade de cuidados intermediários neonatais
(Ucin) do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no Distrito Federal, passa por um surto de bactéria multirresistente Acinetobacter baumannii. Até a tarde do dia 28 de agosto, segundo profissionais de saúde,
pelo menos oito recém-nascidos foram infectados.

Diante do risco de avanço das infecções, um documento interno sugere o
fechamento temporário da unidade para assegurar a saúde dos bebês. Do ponto
de vista do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), o surto
da bactéria na neonatologia do HRC é grave e coloca as vidas de bebês prematuros em risco.
De acordo com o CRM-DF, Farid Buitrago, a infecção deve ser controlada
o mais rápido possível e todos os profissionais de saúde devem ficar atentos para
o atendimento dos pacientes que estão contaminados para que outros bebês não
sejam contaminados. “A situação deve ser abordada de forma rápida e eficaz, pois
coloca em risco a vida daqueles pacientes prematuros”, comentou o presidente
do CRM-DF.
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Hospitais do DF recebem certificados das Comissões de Ética Médica
Na tarde do dia 25 de agosto, foi
entregue pelo CRM-DF os certificados
das Comissões de Ética Médica do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Hospital do Coração do Brasil S.A e Câmara
dos Deputados. O CRM-DF tem como
objetivo se aproximar dos médicos e
ajudá-los em suas ações no dia a dia e
a melhorar as condições de trabalho dos
profissionais que lidam com a saúde da
população.
Cabe a Comissão, fiscalizar o
exercício da atividade médica na instituição a qual se encontra vinculada, atentando para que as condições de trabalho do médico, bem como sua liberdade,
iniciativa e qualidade do atendimento
oferecido aos pacientes estejam de
acordo com os preceitos éticos e legais
que norteiam a profissão.

Vice-presidente do CRM-DF entrega carteira profissional de médico
para a 102 Turma de Medicina da UnB
O
vice-presidente
do
CRM-DF Sérgio Tamura, entregou
no dia 29 de agosto, a carteira
profissional de médico aos formandos da Turma 102 de Medicina Universidade de Brasília
(UnB).
Para Tamura, a Colação
de Grau representa um divisor de
águas – onde encerra-se a graduação e inicia-se a vida profissional. “Adquirir conteúdo médico é trabalhoso, mas tornar-se médico, é interminável. “Enfrentamos uma fase na qual a profissão médica não é valorizada, principalmente por nossos governantes. Para reverter tal situação, convido todos vocês a se unirem ao CRM-DF na luta em prol
de uma saúde pública digna, justa e que esteja ao alcance de todos os cidadãos. Lembrem-se que nosso
papel é fundamental nessa batalha”, disse.
O CRM-DF deseja a todos os novos médicos, sucesso e que a prudência, a aptidão e a ética estejam presentes em cada ato que praticarem. Parabéns!

