
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Recebemos o relato sobre o funcionamento dos serviços de internamento do Hospital de São

João, designadamente acerca dos cuidados de higiene assegurados aos doentes.

O cidadão refere que nos sete dias em que um familiar seu esteve internado no Hospital de São

João, os lençóis da cama nunca foram mudados. E só houve mudança dos lençóis da cama no

sétimo dia de internamento e depois de ter reclamado. Mas os restantes doentes continuaram

sem ter a cama mudada.

O cidadão refere que, pura e simplesmente, não havia lençóis para se fazerem as camas.

Sabendo dos elevados riscos de os doentes internados poderem contrair uma infeção

hospitalar, não se compreende que não se adotem medidas que evitem que tal ocorra. A

garantia da higiene dos doentes é essencial para assegurar a qualidade do internamento e a

melhoria da saúde dos doentes.

A utente foi sujeita a uma operaçãoa umahérnia discalno Hospital da Prelada. No dia seguinte,

na sequência de um enfarte do miocárdio foi transferida de urgência para o Hospital de São

João, onde foi sujeita, desta vez, a uma operação ao coração de alto risco. Atendendo à cirurgia

realizada e ao estado de fragilidadeoperigo de apanhar uma infeção poderá ser elevado. Daí os

aspetos relacionados com a higiene terem uma maior preponderância.

Os cortes orçamentais na saúde e a imposição da lei dos compromissos e dos pagamentos em

atraso introduziram sérios e graves constrangimentos no funcionamento dos estabelecimentos

públicos de saúde, com impactos profundamente negativos nos utentes e nos profissionais de

saúde, e que afetam todas as áreas, incluindo os cuidados de higiene nos estabelecimentos

públicos de saúde.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que por

intermédio do Ministério da Saúde, nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

Qual a avaliação que o Governo faz da exposição deste cidadão?1.



Que medidas pretende o Governo tomar para garantir que os estabelecimentos públicos de

saúde têm as condições e os meios para assegurar os cuidados de higiene?

2.

Palácio de São Bento,  terça-feira, 15 de Julho de 2014

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

CARLA CRUZ(PCP)

JORGE MACHADO(PCP)

PAULA BAPTISTA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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