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Mais investimento em saúde:
hospital Pérola Byington na região
central de SP e AME atende aos
sábados
Sr. Presidente da Câmara Municipal, colegas
Vereadores, telespectadores da TV Câmara, Boa Tarde.

Hoje trago duas importantes notícias para uma das
principais reivindicações do povo paulistano: a saúde pública
de qualidade.

A primeira é que o hospital Pérola Byington, referência
no SUS de São Paulo para o atendimento à saúde da mulher,
vai se mudar para a Luz, na região central da capital.

Bem na área em que antes conhecíamos por
Cracolândia vamos colocar um Hospital de ponta – dando
continuidade aos investimentos e revitalização do centro.

O novo Pérola Byington ficará na avenida rio Branco,
entre a rua Helvétia e as alamedas Glete e Barão de
Piracicaba, em frente ao terminal de ônibus Princesa Isabel.

Hoje o hospital está em um prédio alugado, bastante
antigo. Mas, agora, o Governo do Estado de São Paulo irá
trazer esse atendimento de referência para um hospital
moderno, novo e numa região que precisa ser revitalizada,
que é a da antiga cracolândia.

O novo Pérola Byington terá 218 leitos (sendo 22 de
UTI). O atual, na av. Brigadeiro Luís Antônio, no centro, tem
148 (oito deles de UTI). Um aumento de 47% nas vagas.
Vamos praticamente dobrar sua capacidade de atendimento.

O novo hospital contará, ainda, com dez salas cirúrgicas.
Além de serviços de urgência e emergência, centro de
diagnóstico por imagem, centro de reprodução assistida,
centro de referência em vítimas de violência sexual e
tratamento especializado de câncer.

E vamos fazer isso por meio de uma Pareceria Público
Privada – a primeira na área de hospitais aqui em SP.

O governo estadual irá arcar com 60% do valor total da
obra. Já as empresas vencedoras terão que bancar os 40%
restantes e terão direito a explorar os serviços nãohospitalares (como vigilância, alimentação, lavanderia etc.)

Até o final de dezembro vamos ter esse contrato
assinado e a realidade de mais pessoas começará a mudar.
Passando a contar com um hospital que é referência nacional
no atendimento à mulher e em diversas outras
especialidades.

O mais importante: tudo de forma gratuita!

A segunda notícia é que, a partir de agora, 10
Ambulatórios Médicos de Especialidades – os AMEs –
passarão a funcionar também aos sábados.

Com a ampliação, a capacidade do sistema aumenta em
4.800 consultas médicas ao mês, 500 consultas não médicas,
4.500 exames diagnósticos e 230 cirurgias.

Os dez AMEs ficam em regiões de alta demanda em
toda a Grande São Paulo, para que toda a região possa
contar com atendimento de ponta.

Aqui na Capital, a ampliação do horário de atendimento
será em Heliópolis – um doa bairros mais carentes da cidade.

Importante ressaltar que na região de Heliópolis o
aumento do IPTU chegará a mais de 14%.
Um contrassenso sem tamanho!

Mas, enquanto o município aumenta impostos, nós
gerimos com mais eficiência, cortamos cargos, enxugamos a
máquina e continuamos investindo.

Obrigado.

