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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Foi hoje conhecida a situação de falta de médicos vivida na UCSP (Unidade de Cuidados de

Saúde Personalizados) Nova Esperança, em Paços de Ferreira. Esta UCSP tem 3 médicos de

família, mas atualmente estão todos ausentes do trabalho, 2 por atestado médico e 1 encontra-

se de férias.

Como resultado desta situação, são vários os relatos da falta de acesso a consultas e a exames

de que os utentes necessitam.

Embora o ACES Tâmega III - Vale do Sousa Norte venha dizer que os serviços a grupos de

risco e a populações específicas (grávidas e crianças, utentes de baixa médica, medicação

crónica e relatórios médicos), estão a ser garantidos, existem também versões que contrariam

esta garantia dada por parte da ACS Tâmega. Os utentes queixam-se de consultas

desmarcadas e falta de prescrição de exames em situações de gravidez, por falta de médico ou

de substituto. São também conhecidos casos de consultas adiadas desde maio e prescrição de

análises e acompanhamento médico que não estão a acontecer.

O Bloco de Esquerda tem defendido sistematicamente o reforço de profissionais no Serviço

Nacional de Saúde, a necessidade de maior celeridade no lançamento de concursos e na

contratação de médicos recém-formados e a necessidade de aumentar as vagas para formação

de especialistas, entre eles especialistas em medicina geral e familiar.

Se queremos construir um SNS mais forte, com mais resposta e maior qualidade estas são

medidas que terão de avançar mais tarde ou mais cedo. Mas, no imediato, são necessárias

respostas para resolver esta situação e colocar profissionais de saúde que possam substituir as

ausências temporárias registadas na UCSP Nova Esperança e que possam devolver a

assistência médica a todos os utentes.

O Bloco de Esquerda expõe a atual situação para que o Governo, sabendo da mesma, possa,

junto da ARS Norte e do ACES Tâmega III, encontrar soluções para contratar profissionais que



substituam os médicos ausentes temporariamente. Essa é a resposta que se exige no imediato.

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:

Tem o Ministério da Saúde conhecimento desta situação?1.

Que medidas já foram tomadas, junto da ARS Norte e do ACES Tâmega III para devolver a

assistência médica a todos os utentes da UCSP Nova Esperança?

2.

Proceder-se-á à contratação de profissionais para substituir os médicos ausentes

temporariamente, garantindo assim os cuidados de saúde a todos os utentes?

3.

Palácio de São Bento, 24 de outubro de 2018

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)

LUÍS MONTEIRO(BE)

MARIA MANUEL ROLA(BE)

JORGE CAMPOS(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
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