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Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Hospital de Santa Marta, em Lisboa, integra o Centro Hospitalar Lisboa Central,

conjuntamente com o Hospital de São José, o Hospital de Santo António dos Capuchos, o

Hospital, o Hospital Dona Estefânia, o Hospital Curry Cabral e a Maternidade Dr. Alfredo da

Costa.

Este hospital disponibiliza, entre outras, consultas de Cardiologia, Cardiologia Pediátrica,

Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Vascular e Pneumologia.

No início do mês de janeiro, o Hospital de Santa Marta colocou um aviso nas suas instalações

onde se podia ler que “não há vagas de eco para 2018”, ou seja, indicando que para o atual ano

de 2018 já não é possível realizar ecografias.

O Bloco de Esquerda pretende confirmar a veracidade desta informação e aferir qual o ponto de

situação da marcação de ecografias no Hospital de Santa Marta, sendo certo que não é possível

aceitar-se a inexistência de vagas para todo o ano de 2018.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Saúde, as seguintes perguntas:

1. O Governo tem conhecimento da situação exposta?

2. O aviso indicando que “não há vagas de eco para 2018” pretende efetivamente indicar que

não há vagas para a realização de ecografias no Hospital de Santa Marta durante todo ao ano

de 2018?

3. Em caso de resposta afirmativa à questão 2:

- Quais os motivos que justificam a inexistência de vagas?

- Os utentes estão a ser encaminhados para outras unidades, designadamente do CHLC, para a

realização de ecografias?

- Qual a data mais próxima para a qual estão a ser marcadas ecografias no Hospital de Santa



Marta?

4. Em caso de resposta negativa à questão 2, o que justificou a afixação do aviso citado?

Palácio de São Bento, 19 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

JORGE FALCATO SIMÕES(BE)

MARIANA MORTÁGUA(BE)

ISABEL PIRES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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