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LAUDA

INTERIOR JÁ TEM LABORATÓRIOS
PARA

TESTES

DE

AIDS

O Governador Orestes Quércia, na firme disposição de comba
l

ter a Aids, vem adotarido várias medidas neste sentido. A mais

recente delas é a

implantação de Laboratórios para a realização de testes de Aids no sangue , ou -

seja,testes que detectam a presença

do vírus da Aids no sangue da

pessoa. Na se

mana passada o Governo Quércia implantou 31 Laboratórios para a realização destes

testes na

capi.tal e,2b cidades do interior de maior porte.
,F!Í-LJS unidades, que foram implantadas através da

Secretaria-

da Saúde, estão ayavelhadas com equipamentos bem modernos que são operados por técnicos especialmente treinados. Ali serão aplicados os testes tanto para
sangue utilizado por hospitais públicos, como de bancos
não tenham condições de realizar

o -

de sangue privados que •

a verificação por conta própria.

Os 31 Poios Laboratoriais foram distribuídos racionalmente por todo o Estado. Na capital eles saõ sete:- Heinocentro do Hospital das Clínicas, Hospital Emílio Ribas, Adolfo Lutz, Colsan, Hospital do Servidor Público Estadual,
Escola Paulista de Medicina e Santa Casa.
Ás vinte e quatro cidades do interior beneficiadas com a instala
cão de Laboratórios são :-Marilia, Presidente Prudente, Andradina, Araçatuba, Bau_
ru, Jaú, Araraquara, Franca, Barretes, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Ribei
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rão Preto, Jundiaí, Piracicaba, Bragança, Taubaté, Campinas,
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GARANTINDO A QUALIDADE-
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Casa Branca e São Jo

dos Campos. Ainda, Botucatú, Sorocaba, Santos, Itapeva e Registro.
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LAUDA

O

trabalho para a criação dos Poios faz parte de um plano

Estadual para. o sangue, elaborado pelo Grupo de Hematologia e Hemoterapia da Secre
taria da Saúde. Esse plano garante a qualidade do sangue usado em transfusões em •-

todo o Estado . Com os novos

Laboratórios> o passo mais importante'nessa direç >
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acaba de ser dado. Calcula-se

gue ei!l'i:c a
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que,mensalmente,

são feitas 70 mil coletas de sin-

rede privada e pública do Estado. Com o distribuição dos equipamentos

para testes, também foram repartidos 3 mil

Kits que permitem a realização de 300

mil testes de Aids.

A partir de agora, a estrutura do Estado tem condições de testar,
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eficiência, todo o sangue coletado.

