
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

No passado dia 2 de setembro, foi inaugurado o Serviço de Nefrologia no Hospital de Torres

Novas, que integra o Centro Hospitalar do Médio Tejo, tendo contado com a presença do

Senhor Secretário de Estado Manuel Teixeira.

Este Serviço tem sido apresentado como uma grande aposta do CHMT, um serviço

especializado e de excelência que para além de proporcionar um serviço aos utentes,

significava uma mais-valia para o Hospital de Torres Novas, sediando aqui um serviço de

referência nesta especialidade médica, que também contribuiria para o desenvolvimento do

próprio hospital. “A ampliação do número de postos de diálise com equipamentos de excelência,

tornam este serviço o único serviço de Nefrologia com estas características, do Serviço Nacional

de Saúde, no distrito de Santarém”, afirma o CHMT

É, portanto, no mínimo, com espanto e preocupação que o Bloco de Esquerda recebe a notícia

da demissão do seu Diretor, uma semana após a inauguração do Serviço, o que indicia

problemas e dificuldades para o futuro.

O Bloco de Esquerda entende que este assunto deve ser cabalmente esclarecido pelo Ministério

da Saúde.

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:

Quando teve o Ministério conhecimento desta demissão?1.

Que explicação dá o Ministério para a demissão do Diretor do Serviço de Nefrologia do

Hospital de Torres Novas, uma semana após a sua inauguração?

2.

Estão garantidas todas as condições para o normal funcionamento do Serviço de Nefrologia

no Hospitalar de Torres Novas?

3.

O Ministério está em condições de garantir que o Serviço de Nefrologia, enquanto serviço4.



especializado e de alta qualidade será mantido no Hospital de Torres Novas, integrado no

SNS e prestando os cuidados necessáriosa todos os doentes?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 18 de Setembro de 2015

Deputado(a)s

HELENA PINTO(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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