
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:
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Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

A Extensão de Saúde de Fradelos, no Municipio de Vila Nova de Famalicão, serve atualmente

cerca de 2000 utentes

Nos últimos tempos, a única médica de medicina geral e familiar a prestar serviço naquela

unidade de saúde, vem sendo acusada pelos seus utentes e pela Comissão de Utentes,

entretanto formalizada, de adotar uma postura inadequada e censurável no desempenho das

suas funções.

Os utentes acusam aquela médica de “não prescrever os medicamentos de que necessitam,

nem ver os exames que levam de outros médicos”.

Os utentes queixam-se ainda de aquela médica "ser descortês no trato e, muitas vezes, rude e

malcriada".

O descontentamento atingiu um tal ponto que os utentes daquela unidade de saúde, nos últimos

tempos, por duas vezes organizaram manifestações de protesto contra aquela médica,

reclamando a sua substituição, com a qual têm uma relação hostil, fruto das decisões médicas e

humanas que contestam.

Nos protestos que tiveram cobertura mediática eram exibidos cartazes onde se lia “Esta mulher

está a matar os velhinhos” e “Queremos uma médica para pessoas humanas”.

Alegam também os utentes que preencheram já vários livros de reclamações, sem que daí haja

surtido qualquer efeito.

Em face da subida de contestação, a médica foi colocada em Vila Nova de Famalicão. O

diferendo não foi porém solucionado porque os utentes que precisam de uma consulta tem de

se deslocar a Vila Nova de Famalicão e lá chegados são encaminhados para a mesma médica

que contestam.



Perante este quadro muitos utentes preferem não ter qualquer consulta, muitos outros optam

por abandonar aquela Extensão de Saúde, recorrendo a extensões de saúde dos municípios

vizinhos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde.

Assim, nos termos do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e, bem assim, do preceituado na alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da

Assembleia da República através de V. Exa, colocar ao Sr. Ministro da Saúde as seguintes

questões:

Estão a ser desenvolvidas medidas que visem repor a normalidade no funcionamento desta

Extensão de Saúde?

1.

Em face das acusações e das alegadas reclamações por escrito, está a decorrer algum

inquérito?

2.

Equaciona o Governo a extinção da Extensão de Saúde de Fradelos?3.

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 29 de Maio de 2015

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

NUNO REIS(PSD)

JOÃO LOBO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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