Unidades da Sesab recebem visita de representantes da OPAS
Última atualização Qui, 07 de Abril de 2011 08:29

Integrantes da missão da Sede da OPAS, composta pela Subdiretora e pelos gerentes, e
representantes da OPAS/OMS no Brasil, visitaram no dia 25 de março o Instituto de
Perinatologia da Bahia (Iberba) e o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (Cedeba)
com o objetivo de avaliar estratégias e ações do acordo Cooperação Técnica firmado entre a
OPAS/OMSno Brasil e e a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Foto arquivo
SESAB.

Na oportunidade, o Secretário da Saúde, Jorge Solla, enfatizou a importância da Cooperação
Técnica com o estado e a necessidade do investimento voltado para saúde do adolescente,
pois, hoje, na Bahia, 20% da população gestante são menores de 19 anos.

Durante a visita ao Iperba, Dolores Fernandez, diretora, apresentou os serviços oferecidos pela
unidade para a saúde do adolescente e apontou o resultado da pesquisa de satisfação dos
pacientes, que contatou a satisfação dos público atendido.

As atividades desenvolvidas na Maternidade Tsylla Balbino, foram da mesma forma
apresentadas pela diretora da unidade, Maria José Silva, ressaltando os serviços como
atenção ginecológica, cuidado materno infantil, pré-natal de alto risco, planejamento familiar e
atendimento especializado ao adolescente e a importância da cooperação técnica com a
OPAS/OMS no Brasil a implementação e qualificação dos serviços de atenção à saúde dos
adolescentes.

As atividades da missão incluíram uma visita ao Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia
(Cedeba), com a apresentação da unidade e do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo
centro

O evento contou com presença da vice diretora da Opas, Socorro Gross, do representante da
Opas no Brasil, Diego Victória, do coordenador do Termo de Cooperação-53, Rodolfo Gómez,
a gerente da área de Saúde Familiar e Comunitária da Opas, Gina Tambini, a assessora do
Programa de Políticas de Saúde Pública da Opas, Mônica Brana, a assessora de Sênior de
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Gênero Diversidade e Direitos Humanos da Opas, Marijke Velzeboer-Salcedo, do gerente de
Saúde da Família, Luiz Codina, do secretario da saúde, Jorge Solla, e demais membros da
Sesab.
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