Exm.º Senhor
Presidente da Comissão de Saúde
M.I. Deputado José de Matos Rosa

Assunto: Audição urgente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e
da Ordem dos Médicos, a propósito da suspensão das cirurgias programadas dos Hospitais de
Faro e de Portimão.

O Grupo Parlamentar do PSD solicitou, no passado dia 8 de maio, que a Comissão de Saúde delibere
realizar um conjunto de audições a propósito dos atrasos verificados na realização de exames para
doentes oncológicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), designadamente no Centro Hospitalar
Universitário do Algarve (CHUA).

Sucede que, entretanto, foi divulgada uma circular do referido Centro Hospitalar, através da qual foi
determinada a suspensão das cirurgias programadas dos Hospitais de Faro e de Portimão, entre os dias
16 e 21 de maio, devido à ocupação elevada que está a ser registada nas referidas unidades hospitalares
do SNS.

Aparentemente, a situação já teria sido ultrapassada no Hospital de Portimão, mantendo-se no Hospital
de Faro, sendo certo, em todo o caso, que a sua ocorrência evidencia bem a grave degradação em que
presentemente se encontra o SNS.

Importa, assim, por parte do Governo e da administração do CHUA, a imediata tomada de medidas para
garantir que os doentes, cujas cirurgias foram suspensas, não fiquem privados dos cuidados de saúde a
que têm direito, assim como que estas situações não ocorram a outros utentes do SNS.

Aliás, pretender, como o fez a administração do CHUA, que estas cirurgias suspensas serão reagendadas
“sem prejuízo clínico para o utente”, é simplesmente inaceitável, além de uma grave desconsideração dos
direitos dos cidadãos.

Nesta conformidade, vem o Grupo Parlamentar do PSD requerer que a Comissão de Saúde delibere
solicitar a audição, com caráter de urgência, da Ordem dos Médicos e do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a propósito suspensão das cirurgias programadas nesse Centro
Hospitalar, mais se propondo que essas audições se realizem na mesma data em que as entidades
referidas sejam chamadas a prestar esclarecimentos sobre os atrasos verificados na realização de exames
para doentes oncológicos no âmbito do SNS, em reuniões sequenciais.
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