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Assunto: Serviço de ortopedia na ULS da Guarda.

Destinatário: Min. da Saúde

Ex. mo Sr.º Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1 – Segundo notícias vindas a público, há neste momento graves carências de pessoal médico
no serviço de ortopedia da ULS da Guarda.
2 – Este serviço, sempre foi considerado de excelência e o Grupo Parlamentar do CDS-PP teme
que, com apenas quatro médicos especializados, a sua qualidade seja afectada, colocando em
causa o atendimento atempado dos utentes.
3 – De acordo com declarações públicas do director clínico desta ULS, a carência de pessoal
“não é obstáculo para que a ortopedia tenha uma dinâmica interessante, trate bem os utentes e
seja um serviço de referência na região”.
4 – No entanto, o CDS-PP não entende o alcance que a expressão “dinâmica interessante” pode
assumir na área da prestação de cuidados de saúde e fica apreensivo perante a possibilidade
deste serviço só conseguir funcionar em dias alternados.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputados 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 – Recordando que a valência de ortopedia da ULS da Guarda tem apenas quatro médicos
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ortopedistas no seu quando de pessoal, é intenção do Governo dotar este serviço dos recursos
humanos especializados que assegurem o funcionamento deste serviço, sem perturbações?
2 – Pretende o Governo manter a valência de ortopedia na ULS da Guarda, garantindo a sua
idoneidade formativa?
3 – Por que motivo o serviço de ortopedia da ULS da Guarda perdeu a unidade de coluna,
dirigida por um especialista de renome nacional e internacional?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 31 de Março de 2016
Deputado(a)s
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