COMISSÃO DE SAÚDE
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 03 DE JULHO DE 2019
09:30 Horas
ORDEM DO DIA

1. Informações;
2. Apreciação e votação da ata n.º 174, de 26 de junho;
3. Discussão e votação do Parecer relativo à PPL n.º 199/XIII/4.ª, que «Assegura a
execução e garante o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações
decorrentes do Regulamento (UE) n.º 536/2014 , relativo aos ensaios clínicos de
medicamentos para uso humano» - Autor do Parecer: Deputado Ricardo Baptista
Leite;
4. Discussão e votação do Projeto de Resolução 2131/XIII (PAN), que «Recomenda ao
Governo que, com a comunidade médica e científica, analise a possibilidade de
assegurar que o diagnóstico de Perturbação de Hiperactividade com Défice de
Atenção e a primeira prescrição de metilfenidato e atomoxetina a crianças são
realizadas por médico especialista»;
5. Discussão e votação do Parecer relativo ao «Relatório de 2017 sobre a situação do
acesso dos portugueses aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e
convencionados, no âmbito do sistema de saúde» - Autor do Parecer: Deputado
Moisés Ferreira;
6. Discussão do Projeto de Resolução 906/XIII/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a
tomada de medidas urgentes que permitam o cumprimento da lei no que respeita às
infeções hospitalares e reforce os estabelecimentos do SNS de meios humanos,
materiais e financeiros imprescindíveis ao atingimento de tais fins.
7. Outros assuntos.
10:00 Horas - Audição conjunta:
- Dra. Isabel Aldir, Diretora do Programa Nacional para a Infeção VIH, Sida e
Tuberculose;
- Luis Mendão, do Grupo de Ativistas em Tratamentos - GAT
- Dra. Emília Rodrigues, Presidente da Associação SOS Hepatites, a requerimento
do PSD, sobre «a não administração de tratamentos para doentes com Hepatite C

nos hospitais do SNS». (a confirmar)
11:30 Horas - Audiência do Conselho Sub-Regional de Portalegre, da Ordem dos Médicos, sobre
«o agravamento das condições em que sobrevive o Hospital Distrital de Portalegre».

