CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO N°2 7 3

/2021

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, obedecidas às
formalidades regimentais e depois de ouvido o Colendo Plenário, se digne Vossa
Excelência a determinar ao setor competente dessa Municipalidade, medidas
urgentes para zerar a fila de espera para exames, um Mutirão da Saúde Noturno.
JUSTIFICATIVAS A fila de espera para realização de exames pela
rede municipal de saúde infelizmente não está atingindo a velocidade necessária.
Além dos vários exames desmarcados decorrente da pandemia.
Considerando sugere ao Executivo medidas urgentes para zerar a
fila de espera dos exames solicitados pelos médicos da rede. Outras cidades
implantaram projetos assim como este.
Nesse projeto a prefeitura faz parcerias com hospitais, clinicas e
institutos particulares para aumentar o atendimento de seis tipos de exames do
programa: tomografia, ultrassonografia, mamografia, ecocardiografia, densitometria
e ressonância. Os contratos tem a duração de quatro meses e foram assinados com
a administração para ajudar zerar a fila.
Esse programa "Mutirão da Saúde Noturno", poderá ser implantado
em hospitais e clinicas da rede pública, particular e filantrópica que oferecem exames
em horários alternativos, preferencialmente das 18h às 00h, visar ofertar
atendimento de qualidade e acabar com as filas de espera.
A saúde é um direito de todos, de acordo com a Carta Magna de
1988, estando esculpida no rol de direitos sociais extensivos a toda a sociedade, de
acordo com a previsão do artigo 6° da Constituição Federal.
O programa terá ações para redução de demandas da saúde Pública
no município de Mogi das Cruzes. Os exames poderão ser realizados por entidades
governamentais e de iniciativa privada, em horários alternativos, especialmente á
noite para não comprometer a dinâmica do dia a dia das empresas envolvidas.
Na esperança de ser atendida está solicitação, aproveito a
oportunidade para reiterar os meus sinceros votos de elevada estima e
consideração.
Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 24 de novembro de 2021.
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