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Assunto: Denúncia da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

Destinatário: Min. da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1 – Em declarações tornadas hoje públicas, a Senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros
afirma que num hospital do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ficaram doentes dois dias sem
alimentação e sem acesso a medicação.
2 – Alegadamente, e de acordo com as declarações da Senhora Bastonária, tal facto deve-se à
escassez de profissionais e de recursos no SNS, face à elevada afluência que se regista nesta
altura do ano.
3 – Referindo que “isto é uma denúncia concreta que recebemos dos profissionais que querem
manter a segurança dos seus doentes”, a Senhora Bastonária não concretiza, no entanto, em
que hospital do SNS ocorreu esta situação.
4 – Ora, a confirmar-se esta denúncia, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende que estamos
perante uma situação gravíssima que urge clarificar e esclarecer cabalmente. Por isso mesmo,
apresentámos já um Requerimento na Comissão Parlamentar de Saúde, solicitando a audição
da Senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros.
5 – No entanto, entendemos ser da maior pertinência obter, também, um esclarecimento urgente
por parte do Senhor Ministro da Saúde.

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;
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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 – Confirma V. Exa. a denúncia da Senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros?
2 – A confirmar-se que num hospital do Serviço Nacional de Saúde diversos doentes
ficaram sem alimentação e sem medicação durante dois dias, em que hospital ocorreu
esta situação?
3 – Que motivos poderão ter causado esta falta de assistência aos utentes?
4 – Que medidas tomou já V. Exa. para averiguar a veracidade desta denúncia?
5 – A confirmarem-se estes factos, que medidas vai V. Exa. tomar para assegurar que, em
caso algum, uma situação desta gravidade volte a repetir-se?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 14 de Dezembro de 2016
Deputado(a)s
ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)
TERESA CAEIRO(CDS-PP)
PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)
ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)
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