
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 País foi esta semana confrontado com notícias relativamente às condições de

internamento de doentes com problemas psiquiátricos graves no Centro Hospitalar da

Universidade de Coimbra (CHUC), uma das mais importantes unidades hospitalares do

Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Com efeito, segundo denúncia da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos

(SRC/OM), os referidos doentes são obrigados a permanecer durante vários dias no

Serviço de Urgência do CHUC por não haver camas para o seu internamento, “tornando

caótica a situação para utentes e profissionais de saúde”.

Esta situação terá ainda sido agravada devido ao encerramento da Psiquiatria Mulheres, nos

designados Blocos de Celas, na sequência dos danos provocados pela “Leslie”, fenómeno que,

recorde-se, ocorreu há já quase um ano.

Segundo referem a SRC/OM e denunciaram cerca de quatro dezenas de médicos do CHUC,

estes últimos em documento enviado à administração do referido estabelecimento hospitalar do

SNS, “Durante a espera, os doentes passam, dias a fio, com dificuldades em satisfazer as suas

necessidades básicas de higiene e alimentação, já que não existem condições para os internar”,

estando mesmo a sua alimentação restringida a “bolachas, sopa, leite e sumos”.

No entender do Grupo Parlamentar do PSD, esta é uma situação que, além de lamentável, se

torna totalmente inaceitável na medida em que põe em causa a dignidade e na assistência aos

referidos doentes, assim como a qualidade dos cuidados de saúde especializados que lhes são

prestados.

Assim, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, vêm os Deputados Adão

Silva, Ricardo Baptista Leite, Fátima Ramos e Luís Vales, abaixo assinados, por intermédio de

V.ª. Exa., solicitar que a Senhora Ministra da Saúde responda às seguintes questões:



Desde quando se verifica e tem o Governo conhecimento da situação que afeta osdoentes

com problemas psiquiátricos graves internados no Centro Hospitalar da Universidade

de Coimbra, em que os mesmos são obrigados a permanecer durante dias no Serviço

de Urgência e não lhes são dadas adequadas condições de higiene e de alimentação?

1.

Que medidas tomou já o Governo paraassegurar adequadas condições de internamento

e de alimentação aos referidos doentes?

2.

Com que data ou datas se compromete o Governo, nos três meses que restam para o termo

da atual Legislatura, para a efetividade das medidas eventualmente já tomadas para

assegurar condições mínimas de dignidade para os doentes em questão?

3.

Palácio de São Bento, 9 de julho de 2019

Deputado(a)s

ADÃO SILVA(PSD)

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

FÁTIMA RAMOS(PSD)

LUÍS VALES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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