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REQUERIMENTO

Assunto: Recursos financeiros e humanos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto

Douro

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) é hoje uma entidade essencial

na prestação de cuidados de saúde e de assistência a centenas de milhares de portugueses

que vivem na Região de Trás-os-Montes e Alto Douro e, ainda, uma população flutuante que

aqui vive ou aporta em diverso momentos e períodos.

A excelência que se verifica em muitos dos serviços e departamentos é, também, colocada em

causa em unidades que são essenciais para o bom funcionamento da instituição e, acima de

tudo, para uma resposta capaz.

Por outro lado, importa que os recursos tenham dotação suficiente para que se possa obter uma

rendabilidade capaz das infraestruturas e equipamentos.

Nos últimos meses o CHTMAD tem sido notícia por cinco grandes questões. A primeira prende-

se com a realidade do Hospital de Chaves que foi motivo de requerimento autónomo; a segunda

diz respeito ao orçamento global do Centro que carece de um reforço significativo de 15 a 20%;

a terceira liga-se com a gestão do conjunto de unidades e a sua tipificação; a quarta concentra-

se na falta de anestesistas e urologistas que se afirmou gritante; a quinta confirma-se na

necessidade de um reforço da capacidade de resposta da unidade de oncologia.

Se os rankings mais recentes parecem afirmar que o CHTMAD pode ter perdido qualidade na

prestação, mesmo que continue a ser uma referência pelos seus profissionais e resposta, é

ainda mais verdade que importa confirmar a valia do CHTMAD no contexto da Região Norte e a

indispensabilidade de um reforço da sua capacidade técnica e humana.

Face ao exposto, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista Ascenso Simões e

Francisco Rocha, vêm por intermédio de V. Exa. Senhor Presidente da Assembleia da

República, solicitar ao Ministério da Saúde os seguintes dados e documentos:

Dotação de recursos humanos, no universo do pessoal médico e de enfermagem, respetivo

preenchimento e lugares vagos, regimentos de contratação e listagem das especialidades

onde está em risco o funcionamento do “Hospital de Chaves”;

1.



Número de pedidos de contratação de pessoal médico e de enfermagem pendentes por falta

de autorização do ministério das finanças;

2.

Relatório e Conta relativos aos anos 2013 e 2014 e decisões tomadas relativas ao aumento

do capital social e de reforço de dotação anual;

3.

Número de consultas externas (primeiras consultas e seguintes), número de intervenções

cirúrgicas e atendimentos/episódios em urgência;

4.

Plano de investimentos e indicação de financiamento no universo do serviço de oncologia e,

ainda, dados relativos aos serviços prestados nos últimos dois anos;

5.

Planos para a alocação de recursos humanos, financeiros e materiais no “hospital” de

Lamego e indicação das decisões tomadas, ou em estudo, relativas ao “hospital” D. Luís I em

Peso da Régua.

6.

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 19 de Novembro de 2015

Deputado(a)s

ASCENSO SIMÕES(PS)

FRANCISCO ROCHA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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