
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 Pediátrico é uma das unidades hospitalares que integram o Centro Hospitalar e

Universitário de Coimbra (CHUC). De acordo com Secção Regional do Centro da Ordem dos

Médicos (SRCOM), o Hospital Pediátrico estará a registar dificuldades para implementar o Plano

de Contingência de Saúde Sazonal para fazer face à gripe.

Em outubro de 2017 terão sido solicitadas pelo menos quatro camas para o Plano de

Contingência mas, segundo a SRCOM, estas camas não foram disponibilizadas devido “à falta

de profissionais, falta de equipamento adicional de monitorização cardiorrespiratória, falta de

material para oxigenoterapia”.

Perante estas afirmações, o Bloco de Esquerda pretende aferir como está a ser implementado o

Plano de Contingência de Saúde Sazonal para fazer face à gripe no CHUC, bem como conhecer

que medidas estão a ser implementadas neste âmbito no Hospital Pediátrico.

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.

Que medidas estão a ser implementadas no CHUC para implementar o Plano de

Contingência de Saúde Sazonal para fazer face à gripe? Quantas camas adicionais foram

solicitadas? Quantos profissionais adicionais estão alocados a estas camas?

2.

Especificamente no Hospital Pediátrico, quais as medidas desencadeadas para implementar

o Plano de Contingência para fazer face à gripe? Quantas camas adicionais foram

solicitadas? Quantos profissionais adicionais estão alocados a estas camas?

3.

O Hospital Pediátrico dispõe de meios técnicos suficientes para fazer face ao pico de gripe,

designadamente equipamento adicional de monitorização cardiorrespiratória e material para

oxigenoterapia?

4.



Palácio de São Bento, 20 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

JOSÉ MANUEL PUREZA(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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