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Informações;

Apreciação e votação das atas n.ºs 172 e 173, relativas a 12 e 19 de junho;

Discussão do Projeto de Resolução n.º 2190/XIII/4.ª (BE) sobre o  «Alargamento da
disponibilização gratuita da terapêutica com sistema de perfusão contínua de insulina
a indivíduos maiores de 18 anos» e do Projeto de Resolução n.º 2211/XIII/4.ª (PCP)
que «Recomenda ao Governo que alargue a comparticipação do sistema de perfusão
contínua de insulina (SPCI) para controlo da Diabetes Mellitus para os maiores de 18
anos»;

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 ;

Discussão e votação do requerimento do PCP, que solicita a audição do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) «a propósito
do encerramento dos serviços de urgência de 4 hospitais da região de Lisboa durante
o período de verão»;

Discussão e votação do requerimento do BE, que solicita a audição  da ARS Lisboa e
Vale do Tejo, dos diretores de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, do
Hospital de Santa Maria, do Hospital de S. Francisco Xavier e do Hospital Fernando
da Fonseca e da Ministra da Saúde «sobre o possível encerramento rotativo das
urgências de obstetrícia na região de Lisboa»;

Discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita a audição da Ministra da
Saúde, do Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT) e do Bastonário da Ordem dos Médicos, sobre o encerramento das
urgências de obstetrícia durante o verão, num esquema de rotatividade, da
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10:30 Horas Audição do Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO), requerida pelo PSD,
«a propósito dos atrasos verificados na realização de exames para doentes
oncológicos»;

8. 

Maternidade Alfredo da Costa, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de São
Francisco de Xavier e do Hospital Amadora-Sintra;

Outros assuntos.

-


