
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

A Unidade de Oncologia do Centro Hospitalar Barreiro/Montijo (CHBM) iniciou a sua atividade

em 1994 e ao longo destes 19 anos tem vindo a afirmar-se como serviço de referência e

diferenciação nos serviços prestados. Em 1997 definiu-se que a área da Oncologia seria uma

área de desenvolvimento estratégico tendo, neste percurso de tempo, sido realizados avultados

investimentos que permitiram a esta unidade hospitalar tornar-se na única unidade a realizar o

ciclo completo para diagnóstico e tratamento dos doentes oncológicos fora dos centros do

Instituto Português de Oncologia e de alguns hospitais centrais.

Tal situação só foi possível graças à garantia da presença de um especialista de oncologia

médica no hospital 365 dias por ano, até às 24h, para atendimento da doença aguda oncológica

em consonância com as recomendações médicas internacionais nesta área.

Não obstante a inquestionável qualidade e diferenciação do serviço de oncologia do CHBM, este

debate-se com sérias dificuldades motivadas pela escassez de médicos. Tal situação, além de

criar dificuldades acrescidas no acesso dos doentes oncológicos e aos tratamentos que os

mesmos necessitam, pode mesmo impossibilitar a continuidade deste serviço.

A difícil situação em que se encontra atualmente o serviço de oncologia do CHBM configura um

inaceitável e incompreensível desrespeito pelos utentes, pelas equipas e pelo excelente serviço

diferenciado e de referência que esta unidade presta, sendo urgente clarificar os motivos

subjacentes que levaram a esta situação, bem como se existem medidas que possam ser

implementadas para reverter esta realidade.

Nestes termos e ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, vêm,

os Deputados signatários, por intermédio de Vossa Excelência, inquirir o Senhor Ministro da

Saúde, do seguinte:

Como pretende o Governo garantir o adequado funcionamento do serviço de Oncologia do

Centro Hospitalar do Barreiro/Montijo?

1.

Considera o Governo a possibilidade de encerramento deste serviço?2.

Quais as medidas que o Governo pretende implementar para garantir a contratação de3.



médicos especialistas para o serviço de oncologia, de modo a reverter a situação existente?

Quando prevê o governo ter a situação normalizada?4.

Com os melhores cumprimentos.

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 30 de Maio de 2013

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

MANUEL PIZARRO(PS)

MARIA ANTÓNIA DE ALMEIDA SANTOS(PS)

VIEIRA DA SILVA(PS)

EDUARDO CABRITA(PS)

DUARTE CORDEIRO(PS)

ANA CATARINA MENDONÇA MENDES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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