EMENTA: INDICA À SECRETÁRIA DA SAÚDE DE RIBEIRÃO
PRETO

QUE

MODERNIZE

O

SISTEMA

DE

ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES PARA
PACIENTES.

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO que alguns exames médicos realizados na
área da saúde precisam de um tempo útil para ficarem prontos.
CONSIDERANDO que os pacientes, muitas vezes precisam fazer de
três a quatro viagens a mais para retornar ao hospital e retirar esses exames.
CONSIDERANDO que no presente momento já existe tecnologia para
se entregar o exame de forma digital, assim como acontecem a marcação de consultas que podem
ser feitas por aplicativos de celular ou site.
CONSIDERANDO que é necessário unir tecnologia à saúde como
vemos em vários laboratórios particulares.
E AINDA, CONSIDERANDO que os valores dos combustíveis estão
cada vez mais altos.
INDICO que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através
da Secretária da Saúde, no sentido de determinar aos órgãos competentes, a
modernizização do sistema de entrega de resultados de exames para os pacientes .
Pedimos que eles sejam enviados através de alguma plataforma digital já existente
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(aplicativo, site, celular, SMS), evitando, assim, que os pacientes, que já estão muitas
vezes ansiosos pelo resultado, tenham que novamente se dirigir até os hospitais apenas
para a retirada desses.
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IGOR OLIVEIRA
Vereador - MDB
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Sala das Sessões, 09 de junho de 2022.

Assinado digitalmente por
IGOR JOSE VINICIUS DE
OLIVEIRA 316.352.82870
Data: 09/06/2022 14:40
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