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JUSTIFICATIVA

A presente proposição objetiva estabelecer os direitos dos usuários dos
serviços de saúde, cujas ações sejam prestadas quer direta ou indiretamente pelo
Poder Público, quer pelas empresas privadas de saúde.

Na fixação desses direitos, procura-se garantir o acesso isonômico dos
usuários aos serviços e procedimentos de promoção, defesa e recuperação da
saúde, com o mesmo grau de qualidade, e vedar qualquer discriminação no
atendimento, de caráter econômico ou social, visando ainda contribuir para a
humanização dos serviços.

O Capítulo da Saúde da Constituição da República tem como princípio
básicos o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Princípios que
foram reiterados na Constituição do Estado de São Paulo e no Código de Saúde no
Estado, após um amplo processo de debate junto à sociedade civil, com expressiva
participação de técnicos da área da saúde, usuários, entidades e movimentos
sociais organizados.

Cabe ainda ressaltar que a Lei Orgânica do nosso Município foi abrangente
em seu artigo 213 ao afirmar a garantia do direito à saúde, a participação da
comunidade, o acesso universal e igualitário e o atendimento integral ao indivíduo.
Esse processo legislativo, no qual a Câmara Municipal teve importante participação,
deve agora ter sequência ao detalhar seus dispositivos visando a aplicação da lei.

A presente proposição, tomando por referência projeto de lei de igual
teor, de autoria do Deputado Estadual Roberto Gouveia, pretende efetivar o
atendimento equânime e viabilizar o acesso aos serviços e ações de saúde a todos
os que vivem na cidade de São Paulo.

Para a elaboração desta proposição foi utilizado o resultado de um estudo
realizado pelo Fórum das Patologias do Estado de São Paulo, que reúne cerca de
vinte entidades de profissionais e usuários portadores de problemas crônicos de
saúde, assessorados por técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, Procon,
Ministério Público, Pastorais da Saúde, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
e pesquisadores da Faculdade Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

Este esforço, que demandou longa pesquisa da literatura nacional e
internacional, códigos de ética e de saúde de vários países e a experiência
acumulada por estas instituições, resultou na cartilha Direito do Paciente, aprovada
e autorizada pelo Conselho Estadual da Saúde e publicada pela Secretaria de
Estado da Saúde.

A proposição visa garantir um elenco de direitos dos usuários, além de
disciplinar o acesso a ações e serviços de saúde equânimes a todos que vivem em
São Paulo, para o estabelecimento de uma sociedade saudável e solidária.




