
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Hospital Distrital de Santarém regista há vários dias dificuldades no sistema informático. Esta

situação terá tido na sua origem uma avaria técnica extensa no centro de dados ocorrida ao

nível dos servidores e do armazenamento que suportam o funcionamento das aplicações

informáticas "SONHO" (Sistema de Informação para a gestão de Doentes) e "S.CLINIC". Esta

avaria impossibilitou o acesso a estas aplicações.

Esta situação está a causar evidentes constrangimentos e atrasos uma vez que os diversos

procedimentos informáticos passaram a ter que ser feitos à mão, quando possível.

Compreendendo-se que os sistemas informáticos podem falhar, urge, num primeiro momento,

garantir a sua reparação de modo a que os serviços possam voltar a funcionar normalmente.

Mas é também necessário aferir o que motivou esta falha, quais os procedimentos salvaguarda

para fazer face a estas situações bem como aferir se não houve perda de dados nem fugas de

informação.

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:

O Governo tem conhecimento da situação exposta?1.

Quando se prevê que esteja totalmente regularizado o funcionamento do sistema informático

no Hospital de Santarém?

2.

Quais os motivos que levaram a esta falha grave dos servidores e do armazenamento, que

suportam o funcionamento das aplicações informáticas "SONHO" e "S.CLINIC"?

3.

Houve perda de dados?4.

Registou-se fuga de informação?5.

Registaram-se desmarcações de consultas devido a esta falha informática? Em caso de

resposta afirmativa, quantas foram desmarcadas?

6.

Registaram-se desmarcações de cirurgias devido a esta falha informática? Em caso de7.



resposta afirmativa, quantas foram desmarcadas?

Palácio de São Bento, 12 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

CARLOS MATIAS(BE)

MOISÉS FERREIRA(BE)

JORGE FALCATO SIMÕES(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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