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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: PROJETO DE LEI Nº ________/2013

PROCESSO Nº _____/_____/2013

EMENTA: Dispõe sobre a elaboração da receita médica e dá outras
providências.

AUTOR: Vereador Eduardo Assis

PROJETO DE LEI

Art. 1º - Todas as receitas médicas  prescritas por médicos da rede de saúde
Municipal de Carazinho sejam emitidas por computador.

Art. 2º - Cada ESF (Estratégia de Saúde da Família) deverá ter seu receituário
próprio com a denominação e identificação do referido ESF e o médico(a)
deverá seguir colocando seu carimbo e assinatura.

Art. 3º - O Executivo Municipal, regulamentará a presente Lei no prazo de 60
(sessenta) dias a contar de sua publicação.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.

Sala Antonio Libório Bervian, em 19/06/2013.

									
Ver.: Eduardo Assis - PSD

JUSTIFICATIVA: 

A adoção do referido procedimento, evitará transtornos na prescrição médica,
sabendo-se que na quase totalidade dos pacientes reclamam que não
entendem o que está prescrito, pois existem receitas que são impossíveis de



se decifrar, enfermeiros e farmacêuticos também são solidários quanto a isso.

Um remédio mau entendido e por consequência errado, sendo receitado para
curar, pode matar.

Segundo pesquisa realizada por escola de saúde publica do estado de São
Paulo, revelou que erros médicos diminuíram em 66% quando as receitas
escritas, passaram a serem emitidas por computador, o levantamento também
mostrou que do total de erros que acontecem nos hospitais, 61% estão
relacionados a redação ilegível e a erros de transcrição, por atendentes não
entenderem o que está escrito no receituário médico.
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Um remédio mau entendido e por consequência errado, sendo receitado para curar, pode matar.
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Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2013.

Eduardo Assis - PSD
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