DESCASO TOTAL NA SAÚDE DA PREFEITURA DO RIO
Meu nome é JOSÉ PEDRO CARIBONI, nascido 9 de Agosto de 1950 e residente na Rua Senhor de
Matozinhos. E-mail de resposta: jopeu2@yahoo.com.br
Me atendo na SMS “M.O. Ricardo Lucarelli”, na equipe Frei Caneca.
Vi que para qualquer motivo é necessário uma consulta, inclusive tendo tido uma consulta e o
problema sendo um simples papel. COISA QUE SATURA OS MÉDICOS E DESTRATAM
AS PESSOAS. É TORTURA!
BOM, NÃO TÃO SIMPLES: Resulta que tinha pedido médico do Hospital de Acari, para
AVALIAÇÃO DE ORTOPEDISTA DE COLUNA, –-(fui informado pelo médico de ali que o
Cirurgião de coluna de la saiu por não receber o pagamento devido).--Os pedidos eram para avaliação de cirurgião de coluna e envio a fisioterapia.
Depois de uma luta a médica GABRIELA MEDEIROS me deu um exame de coluna (Código de
Solicitação: 199314467 e chave de confirmação 92647). Mas ficou com os papeis, inclusive os
pedidos médicos do ortopedista do Hospital de Acari.
A médica GABRIELA MEDEIROS parece ser quem atua como apoio a outros médicos - muitos
deles não formados – e mesmo que o Dr. Gabriel Nocchisol me atendesse ela veio ao final para
definir o que seria ou não feito.
RESULTADO: Quando fui fazer o exame que estava marcado para sábado 24 de junho as 7:20hs
não o fizeram porque faltava o pedido médico do exame. Primeiramente busquei nas minhas coisas,
mas faltando me dei conta que ficou la.
Fui o mesmo sábado a Unidade que me informou que a Dra somente estaria segunda feira. Assim
que voltei nesse dia e me informaram QUE TERIA DE PASSAR POR UMA CONSULTA, e não
tinha mais vagas, devendo voltar as 12hs para fazer a fila correspondente.
QUE VERGONHA A PREFEITURA! Fazendo que tudo seja através de consulta satura os
médicos e fazem obsoletas as pessoas que estão ali para ajudar. FALTA ABSOLUTA DE
CAPACIDADE DE ORGANIZAÇÃO.
Tenho 67 anos, problema de coluna e fica difícil andar, esperar parado, esperar horas
ESPECIALMENTE POR UM ERRO DA DRA.
CONSIDERO ESSA PROFISSIONAL POUCO PROFISSIONAL
PORQUE: Eu tenho problema de próstata e me atendo desde 11/11/2013 com o Dr. Guillerme M.
de Barros na “Policlina Hélio Pellegrino”. Na última ele me deu uma receita de DUOMO-HP em 15
de Setembro de 2016. Indicando a tomar por 3 meses se tivesse algum problema e voltar para ele
como sempre fiz.
Ou seja ir a medica pedir os exames de próstata para já levar para ele O que a Dra me negou.
Sendo que a próstata é muito assintomática em casos mais graves, considero uma covardia ela negar
o exame a um homem de proticamente 70 anos.
Pedi então consulta para o Dr, Guilherme e estou marcado para 25/08/2017, o que obrigará a
Prefeitura a realizar mais um pagamento a um ESPECIALISTA, pois na consulta ele não sendo
adivinho me deverá mandar exames, o que fara eu pedir nova consulta na Clinica da Família para
que entre no SISREG, e depois voltar ao especialista…. MAS QUE ORGANIZAÇÃO TEM A
SAÚDE DA PREFEITURA!!!???

