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Sindicato dos Médicos critica Kalil sobre falta de
profissionais para contratação em BH
Dirigente diz que Kalil falhou no planejamento da rede de atendimento na
pandemia
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RESUMO
Segundo o sindicalista o prefeito estaria tentando transferir responsabilidades
Mendonça alerta que a curva da doença em Minas está piorando e mais pessoas vão
precisar de leitos de CTI e de enfermaria
De acordo com o presidente do sindicato, além da falta de profissionais da saúde, faltam,
por exemplo, medicamentos e ambulâncias para os pacientes, como a própria prefeitura
reconhece
 

O presidente do Sindicato dos Médicos, Fernando Mendonça, critica a declaração do
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), de que não abriu o hospital de
campanha por falta de profissionais para contratação. O dirigente do sindicato não
apresenta dados sobre o número de médicos disponíveis, mas diz que Kalil falhou no
planejamento da rede de atendimento na pandemia.

Segundo o sindicalista o prefeito estaria tentando transferir responsabilidades.
“Quando a bomba está para explodir, o político sempre tem que arrumar um culpado.
No início da pandemia, o prefeito falava que conseguiria abrir 7 mil leitos se
precisasse. Em maio, o secretário afirmava que ia abrir mais de 700 leitos. Hoje,
temos pouco mais de 300 e já temos 96% de ocupação na rede pública e mais de
60% de ocupação na rede privada”, disse.



Mendonça alerta que a curva da doença em Minas está piorando e mais pessoas vão
precisar de leitos de CTI e de enfermaria. “Não adianta falar que agora tem dinheiro,
mas não tem gente. A falta de planejamento é antiga e vem de outras gestões. O
último concurso público da prefeitura de Belo Horizonte foi em 2014”, relembrou.

De acordo com o presidente do sindicato, não há uma política perene de recursos
humanos e, além da falta de profissionais da saúde, faltam, por exemplo,
medicamentos e ambulâncias para os pacientes, como a própria prefeitura
reconhece. “Esse tempo todo de mais de 100 dias foi para que o sistema de saúde
desse conta de se organizar, de se planejar, para esse momento”.

“A gente entende que querer simplesmente dizer que a falta dos profissionais de
saúde é o motivo para que não se tenha leitos não se justifica. Todos sabemos que
esse momento ia chegar. Já tinha que ter se pensado nessa contratação com
antecedência”, completou.
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