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Assunto: Requisições para realização de análises no Hospital Conde de Bertiandos em Ponte
de Lima
Destinatário: Min. da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1 – Recentemente chegou ao conhecimento do CDS que, relativamente ao utentes dos serviços
de saúde registados na zona de abrangência do Hospital Conde de Bertiandos, foi enviada, pela
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, uma comunicação aos médicos a informar que
deveriam apenas passar as requisições de análises clínicas a efetuar pelos utentes para os
serviços de recolha do Hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima.
2 – A ser verdade esta indicação, o CDS lamenta profundamente que tal aconteça pois a
mesma vai contra o princípio da liberdade de escolha, vai contra o princípio de eficiência dos
serviços médicos a prestar aos utentes e vai contra os interesses de toda a comunidade de
Ponte de Lima.
3 – Os serviços de recolha de análises do Hospital Conde de Bertiandos não estão
humanamente e logisticamente preparados para passarem a ser o único serviço disponível para
tal efeito no concelho de Ponte de Lima.
Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas
regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da
República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da
Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
1 – Tem conhecimento de tal situação?
2 – Em caso de ter, que diretrizes e que objetivos norteiam tal decisão?
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3 – Em caso de não ter, que medidas pondera tomar para solucionar esta orientação?
4 – Tem noção de que se ficarem apenas disponíveis para recolha de análises os serviços
do Hospital Conde de Bertiandos, a população na área de abrangência dessa unidade de
saúde irá ser prejudicada e poderá provocar o caos?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 20 de Abril de 2016
Deputado(a)s
ABEL BAPTISTA(CDS-PP)
ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)
TERESA CAEIRO(CDS-PP)
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