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JUSTIFICATIVA - PDL 0079/2021
Dr. Sidney Klajner é Presidente do Hospital Israelita Albert Einstein e atua como
cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista há mais de vinte anos. Graduou-se em
Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1991. Sua residência
médica no período de 1992 a 1995 foi na área de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e
coloproctologia, obtendo especialização nessas áreas. Estagiou na Clínica Mayo nos Estados
Unidos. É autor de inúmeros trabalhos em revistas internacionais e coautor de cinco livros na
área de cirurgia digestiva.
Integrou equipes de outros profissionais do hospital Albert Einstein, mas em 1998, foi
aprovado em um concurso para fazer parte da equipe de cirurgia de urgência do Pronto
Atendimento. Daí por diante, passou a se envolver em cada vez mais atividades do hospital,
principalmente nas áreas de qualidade e assistência. Em 2007, foi convidado a fazer parte da
diretoria. Três anos depois, passou para o cargo de vice-presidente e, em 2016, chegou à
presidência da instituição.
Na liderança do Hospital Albert Einstein tem contribuído de forma essencial para a
pesquisa clínica. Suas primeiras experiências com pesquisa científica ocorreram na própria
biblioteca da faculdade, onde havia alguns poucos compilados de publicações técnicas sobre
medicina.
Mesmo no cargo de presidente, Dr. Klajner continua realizando cirurgias e interagindo
com estudantes de Medicina e residentes que acompanham sua equipe no hospital.
Nosso homenageado tem o compromisso com o conhecimento e faz dele uma das
prioridades da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein que se tornou ao longo
dos anos centro de inovação e de qualidade no atendimento de saúde prestado aos seus
pacientes. É destaque na lista dos melhores hospitais especializados do mundo. Atendimento
humanizado, eficiência, sustentabilidade da saúde e aumento de parcerias com o Poder
Público são metas da instituição lideradas pelo Dr. Klajner.
A criação da Faculdade de Medicina e de unidades de ensino é um processo marcante
de sua gestão. Desempenha, por fim, um trabalho de grande responsabilidade social. Na
cidade de São Paulo, o Einstein administra 23 unidades públicas. Mantem o Programa Einstein
na Comunidade de Paraisópolis para dar assistência a cerca de 10 mil crianças de uma das
maiores comunidades carentes de São Paulo. Além desse programa e do atendimento à
comunidade judaica, o Instituto Israelita de Responsabilidade Social Albert Einstein atua em
conjunto com os gestores públicos de saúde para ajudar a suprir suas necessidades
assistenciais, tecnológicas ou de competências.
Em face do exposto, solicito a colaboração de todos os membros desta edilidade para
aprovação da presente propositura, dada a sua relevância e interesse público.
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