CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR, Vereador
abaixo assinado, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que é impossível imaginar
qualquer área de atuação profissional, sem utilizar
recursos da informática, especialmente aqueles que tratam
sobre o bem mais precioso do ser humano, a vida e a saúde;
CONSIDERANDO que com a evolução da
informática nos últimos 20 anos levou a uma migração dos
sistemas computacionais grandes e de alto custo para os
pequenos sistemas, de custo menor e desempenho comparável;
CONSIDERANDO que a informatização do
Hospital Municipal Egas Izique Penteado proporcionaria o
alcance imediato a todas as informações e dados médicos,
como registros médicos, agendamento, censo de leitos,
materiais, etc., os quais estariam armazenados em um
computador central.
CONSIDERANDO
que
a
informatização
proporcionaria um novo instrumento de gestão hospitalar,
mantendo prontuário informatizado de cada paciente, com
informações de ingresso, pedidos de exames, receitas de
medicamentos e cirurgias, sendo que esses dados poderiam
ser usados por médicos, enfermeiros e até pelo setor
administrativo, possibilitando um atendimento mais preciso
e ágil a toda população porecatuense;
CONSIDERANDO que a informatização do
Hospital Municipal ofereceria aos profissionais da área de
saúde a aos pacientes mais segurança, humanização e
conforto;
CONSIDERANDO que, com a informatização,
qualquer paciente, apenas informando seu nome, seria
possível
visualizar
imediatamente
seus
exames,
as
informações sobre sua saúde em geral, suas intolerâncias ou
proibições médicas a qualquer tipo de medicamentos, ou
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seja, todo seu histórico médico estaria em um único banco
de dados, facilitando o trabalho dos profissionais e
gerando menor risco a saúde do paciente;
CONSIDERANDO
ainda
que
em
caso
de
emergência, essa informatização possibilitaria a analise,
em qualquer lugar do mundo pela internet, do prontuário do
paciente, assim,
Apresenta à judiciosa
Colenda Câmara de Vereadores, a seguinte
INDICAÇÃO Nº

apreciação

da

/2013

SUGERE
ao
Senhor
Prefeito
estudo
objetivando a informatização do Hospital Municipal Egas
Izique Penteado, possibilitando, tanto aos profissionais da
área de saúde, como aos pacientes, mais segurança,
humanização e agilidade no atendimento médico.
Certo do acatamento da presente pelos
nobres edis, apresenta aos pares suas homenagens.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2013.

WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR
VEREADOR
apoiamento:
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