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Assunto: Solicitação dos inquéritos/inspeções solicitados pelo Ministro da Saúde à InspeçãoGeral das Atividades em Saúde, sobre as falhas no Serviço de Emergência Médica.
Destinatário: Min. da Saúde

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
O país tem sido confrontado com a degradação intensado SNS, nomeadamente no que respeita
às situações de urgência e de emergência médicas. Todos os meses são divulgados novos
casos cuja gravidade piora face às condições de operacionalidade das Viaturas Médicas de
Emergência e Reanimação (VMER’S). O INEM, um serviço em que as pessoas confiavam, está
em regressão. O Governo, o Ministro da Saúde, tem-lhe retirado recursos humanos e meios.
A realidade que tem vindo a público decorre da incapacidade funcional do SNS motivada, entre
outros fatores, por cortes cegos que excedem quase o dobro dos compromissos assumidos pelo
Estado e que dão origem à perda de vidas humanas como tem vindo a ser do conhecimento de
todos. E tudo num ambiente da maior impunidade.
O Senhor Ministro da Saúde, confrontado durante a audição parlamentar da Comissão de
Saúde, com a situação, escusou-se a responder, referindo apenas que estariam em curso
inquéritos/inspeções e que aguardaria pelo resultado dos mesmos para se pronunciar. Não
deixou, no entanto, de confessar que nada sabia sobre estes processos. Inadmissível!
Decorridos cinco meses desde o início de 2014 e multiplicando-se os casos de incidentes
graves relacionados com a inoperacionalidade e incapacidade de resposta destas viaturas, sem
que nenhumas explicações tenham sido dadas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem
por intermédio de V. Exa requer ao Senhor Ministro da Saúde:
1 – Os inquéritos/inspeções solicitados pelo Ministro da Saúde à Inspeção-Geral das Atividades
em Saúde, sobre as falhas no Serviço de Emergência Médica.
2 – Os resultados destes inquéritos/inspeções, solicitados pelo Ministério da Saúde.
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