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Pagar ''p()f fora'' é um direitt\
-
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''Ele'' é a própria lei_ de mercalhadores, porém a sa~de básica
do para serviços méqkó-odonto/ógarantida nos subsíilio.s, enguaqt ·
gicos. O financiamento indireto da
porcentagens dos salárkls indir.etcJ. sociedade para a saúde pública ·sob
e diretos pagam as diferençàs ''por 1
gerenciamento do SUS misto,
fora'' do que o SUS paga. ·
composto por duas fontes: verbas
:'Ele'', pago ·e récebido no ~to
indiretas do orçame4to somadas às'
no setor-privado, é direito dos mé1;erbas diretas do seguro social.·
dicas e dos. consumidores,. sem que
_ ·Só_ o poder público deve. dirigir
estes percam os direitos adquiridos
o Sistéma Único de Saúde, porque
de terem o básico integral garantiele recebe verbas do· órçamen.to; é - do (Cf Arts. 1?; 3?; 5?; 170; 174;
descentralizado em nívelde muni193; 194; 195; 196; 197; 198; 199;
cípios com direção única; deve.ter
201).
caixa único para poder redistribuir
Os médicos são escolhidos pela
· o básico Íntegra] em pádrão único;clientela de ac,ordó com as exigêpe terceirizar co,!11 universalidád'e.
cias e/ou padrão social destà e pr<j::1, ·
.Isso é- socializàdo: ' •
fissional daqueles.
' ·
·Ji'i
Para á medicina, o básico sacia.,
E impossível haver exploraçãiP
Íizado é programado para dar acoprofissional, porque O mercado réi_"i
madações em enfermarias hóspitagula os valores dos honorários. J"li! ,
lares de .quatro ou mais lugares e
É preciso universalizar os ateb'!"
atendimento médico indiferencia~
,
do, ainda que seja feito por um médiínentos, permitindo pagamentj}ífa
dica em cada atendimento ambulà''por fora'' no ato, por quem. nãro.
torial ou hospitalar: Não se pode
"o" paga antecipadamente ao o)i,Ii
privar é}s,pessoas do direito àlibergopólio da saúde.
;:~;q
dade de terem. médico _particular
Sua proibição é uma forma dti!<ti'J
r{}Sponsável pela internação. Tam~
sociedade escravizar os médicosJ"'rio
bém não é correto os pacientes exiPara a saúde, o embasamento 2
girem pàgamentos simbólicos para
tatal é provisão de hospitais, sej<@
serviços médico-hospitalares pripúblicos, filantrópicos ou privaiÍÔJ1
vados personalizados.
conveniados diretamente com·gfü
Cómpete a cada cidadão a parceSistema Único de Saúde, em qf.!P-,1
la complementar privada do consuos médicos tenham o direito de inmo diferenciado.
,_
temar pacie[ltes.
[
É justo e digno que tratamentos
. O ''por fo~a?' é /ei de mefcaff,
médico~hospitalares, - bem como
amda que se;a aquele que trata ãe
ambulatoâais, possam ser pagos
doenças e.doentes. Pela. ,isono~,'.a,
''por faia", por. quem quer tê-los - "ele" não pode ser .proibido, com mais conforto.
·
dinheiro da saúde não pode ser · . Dar esse direito apenas a quem
criminado, pago como salário iildise associa às cooperativas, seguros
reto subsidiad0 "à priori", porque
- e convênios está implodindo o
isso dilui o setor privado no socipSUS e escravizando a classe médilizadó; não paga aos trabalhador,'es'.:}
ca. O 'por fora'' deve ser utilizado
salário que seria utilizado no li~q~
com liberdade e transparência por
setor privado e concentra a ver,J?ilo
toda população, não apénas pof
social entre os executivos.
- f ftl
25% dela que "o'' paga de forma
Sem o ''por fora", está destr{Jlí~desperçebida para hospitais ..e.méda a saúde pública, discriminada1e:,
dicas terceirizados para o . SUS
escravizada a execução dos servi.~8
através do cartel da saúde.
ços médicos odontológicos.
oib
Para os pacientes associados às
:"h
coonerativas; seuuros,
convênios e
BEATRIZ DE ANDRADE zoRow1cH, fi3,
O
r
cirurgiã-dentista, é autora dos livros "Médicos, Es-..·
planos de saúde, o salárió direto
tado e Sociedade" e "Soluçoos para o Problema dá':'
diminuiu, saiu do bolso dos trabâSaúde no Brasil" (no prelo).
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