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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) é constituído pelo Hospital de Santa Maria e pelo

Hospital Pulido Valente, sendo incontestavelmente um dos maiores e mais diferenciados centros

hospitalares do país.

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) publicou o mapa de vagas disponíveis

para os médicos/as recém-formados efetuarem a formação especializada. Constata-se que não

há vagas para formar pneumologistas no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Esta é situação é sui

generis que carece de esclarecimentos adicionais. Não é fácil compreender que num centro

Hospitalar de tão grande dimensão e tão especializado, o serviço de pneumologia não tenha

capacidade de formar novos especialistas em 2018, quando no ano transato era o maior centro

formativo do país para esta especialidade.

Tendo em conta a legislação em vigor, é à Ordem dos Médicos que incumbe a identificação dos

serviços que possuem idoneidade formativa e que, como tal, estão habilitados para formar

novos médicos especializados.

O Bloco de Esquerda pretende saber quais os motivos que levaram à perda de idoneidade

formativa do serviço de pneumologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte bem como conhecer o

relatório que sustenta essa decisão.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Saúde, as seguintes perguntas:

O Governo tem conhecimento da situação exposta?1.

Quais os motivos que justificam que não haja qualquer vaga para formação de médicos

especialistas em pneumologia no Centro Hospitalar Lisboa Norte?

2.

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/09/Mapa-vagas-publicacao-1.pdf


Palácio de São Bento, 11 de junho de 2018

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

JORGE FALCATO SIMÕES(BE)

MARIANA MORTÁGUA(BE)

ISABEL PIRES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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