NOTA DE ANUÊNCIA
A Fundação Attila Taborda, mantenedora da URCAMP e do Hospital
Universitário URCAMP, representada pela Presidente e Reitora Lia Maria Herzer
Quintana, neste momento de comoção mundial pela pandemia do COVID19, se
solidariza com a população de Bagé e Região, disponibilizando nossos préstimos
institucionais, o que efetivamente já se operacionaliza na prática e, atendendo a
solicitação formalizada pelo Senhor Secretário de Saúde Municipal, Dr. Mario Mena
Kalil, vem a público fazer o comunicado de que na forma de nossos Estatutos Sociais,
ad referendum dessa Presidência, coloca desde já a disposição o campus denominado
de Corujão, para que o serviço de saúde pública possa utilizar aquelas dependências e
respectiva área de estacionamento (campo esportivo), para a finalidade de estabelecer
uma base de recepção e retaguarda a pessoas, em razão da COVID19, para que dê a
destinação que melhor convier aos interesses da saúde pública de Bagé.
No mesmo sentido, considerando que a nossa unidade do Hospital
Universitário, esta se ajustando na capacitação técnica e sanitária à recepção de
pacientes que exijam isolamento, cujo desenvolvimento dos trabalhos ainda não foi
concluído e, considerando que o número de casos infectados aumenta diariamente,
impondo a adoção de medidas emergenciais e estratégicas, para disponibilizar à
Secretaria de Saúde de Bagé os respiradores instalados no nosocômio e, com isso,
desprovendo-se de condições à recepção de pacientes em estado de gravidade de
saúde, ficando nossas instalações hospitalares, destinadas aos casos que envolvam a
menor complexidade.
A direção da FAT-URCAMP-HU, entende relevante esse comunicado à
população de Bagé, demonstrando o nosso compromisso precípuo com a saúde
pública e delegando as deliberações desses nossos atos de disponibilização do Hospital
ao entendimento que for estabelecido pela Secretaria de Saúde de Bagé.
Encerramos com o desejo que essa situação de calamidade social cesse e
que possamos restabelecer a paz e a fé na saúde própria, de nossos familiares, da
comunidade de Bagé e que o mundo globalizado encontre os meios médicos e
farmacológicos à extinção dessa pandemia.
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