Saúde para todos
É com grande satisfação que recebo o convite do Jornal da Ultrafarma para
assumir esta coluna. A partir de hoje, a cada duas semanas, estarei aqui para tratar de
um assunto de extrema importância para todos: a saúde. Meu objetivo é dar dicas e
sugestões para melhorar a sua.
Como médico formado há 30 anos pela Escola Paulista de Medicina, sei que
saúde é condição elementar para uma vida boa. É por isso que escolhi a defesa do
sistema público como prioridade na minha atuação parlamentar. Tenho como bandeira
a humanização dos atendimentos, de modo a torná-los mais eficientes.
Minha relação com a saúde das pessoas vem de longa data. Tão logo me
formei, juntei-me a um grupo de colegas e fomos promover atendimento médico
voluntário no Cangaíba, zona leste de São Paulo. Deu certo: nosso trabalho acontece
até hoje, desde 1976, todo sábado pela manhã.
Ao longo desse período como médico, e oito anos como vereador, tenho tido
um grande contato com as pessoas, especialmente as da melhor idade. E gosto de ver
como elas estão sempre alegres, prontas para conversar e exigir seus direitos, mesmo
aquelas que precisam lidar com alguns problemas de saúde. A crença popular costuma
dizer que os mais velhos são fontes de sabedoria – eu diria que são também grandes
exemplos de vontade de viver bem.
Vivemos num país em que 10% da população tem mais de 60 anos – e, desde
1991, tivemos um expressivo aumento de 17% no número de idosos – bem como na
expectativa de vida, que, desde 1960, aumentou em 17 anos. Calcula-se que, em
menos de 20 anos, o Brasil será o sexto país com o maior número de idosos. O que
nos mostra a necessidade de investir na promoção de um envelhecimento saudável.
Estamos falando de pessoas que trabalharam uma vida inteira, cumpriram com
seus deveres de cidadãos, constituíram família. São pessoas que, agora, devem ter
pleno direito de receber uma série de benefícios públicos: o transporte, a pensão de
aposentadoria, a saúde.
E é especificamente sobre este último benefício, a saúde, que quero conversar
nesta coluna com você. Trabalhar para que todos tenham um sistema de saúde melhor
não é apenas uma ação pontual. É também pensar no nosso futuro e daqueles que
ainda vêm por aí.
Um abraço e até a próxima.

