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Assunto: Requer à Mesa, na forma regirnental, que seja encaminhada INDICAÇÃO à Secretaria

MLrnicipal de Saúrde - SEMSA, para que promova uma campanha de orientação e conscientizaçáo

sobre tratamento, trausplante e doação para população dos pacientes renais crônicos.

Senhor Presidente,
Senhores (as) Deputados (as)
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Enr Audiêrrcia Pública realizada por esta Comissão da Mulher, das Famílias e do ldoso,

nesta Casa Legislativa, com diversas entidades locais, destacou se a necessidade da promoção de

uma campanha de orientação e conscienlizaçã,o sobre tratamento, transplante e doação para

população dos pacientes renais crônicos.

A atenção ao paciente t'enal crônico é dada por uma rede constituída, entre outros, pelo

Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pelas Secretarias

Estadr-rais e Municipais de Saúde, pelos Serviços de Diálise, e por profissionais de saúde, família e

outros grupos sociais. A cada um desses componentes correspondern ações específicas que,

sotnadas, vão dar a segurança e a qualidade de que o paciente necessita para mantel. seu tratamento

e sua vida. A qualidade do trabalho técnico, a comunicação e as relações entre profissionais/pa-

ciente/família e a opinião do usuário são fundarnentais.

Estudos sobre qualidade dos serviços de saúde ressaltam a relevância da percepção, da visão

e da satisfação dos pacientes, o que perrnite a oporlunidade de expressão destes, levando ao

foftalecimento de sua participação nos processos de planejamento e exercício do controle social.

Por tais motivos, apresento o presente requerimento à Mesa, na forma regimental, que seja

encaminhada INDICAÇÃO à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, para qlle promova uma
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campanha de orientação e conscientização sobre tratamento, transplante e doação para população

dos pacientes renais crônicos

Plenário da Assernbleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 14 d,e Abril de
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