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Assunto:EncerramentoServiçoNocturnodeUrgênciasdeSintra.

Destinatário:MinistériodaSaúde.

Ex.mo Sr. PresidentedaAssembleiada República

, Em 2009, o Ministérioda Saúde, no sentido de descongestionaro Serviço de

Urgência do Hospital Fernando da Fonseca, instalou em Algueirão - Mem

Martins, um Serviço de Urgência Básica (SUB).

Através desta medida, foi garantido um serviço permanente de atendimento a

situações urgentes, a milhares de pessoas residentes no Município de Sintra,

até porque, é sabido o serviço de Urgências do Hospital Fernando da Fonseca

não tem capacidade para dar resposta a todos cidadãos que ali procuram

assistência médica em situação de emergência e que tendo uma capacidade

instalada para um nOde utentes, vê-se obrigado a responder a um nOmuito

superior de solicitações face ao da sua capacidade instalada.

Acresce que, o Serviço de Urgência Básica dispõe de todos os equipamento e

recursos humanos necessários à prestação de serviços de saúde de qualidade

que importa manter e assegurar.

No entanto, segundo notícias vindas a público nos últimos dias, o Conselho de

Administração do Hospital Fernando da Fonseca, manifestou recentemente, a

intenção de encerrar aquele Serviço de Urgência Básica durante a noite, com

base na baixa afluência de utentes durante aquele período.

A materializar-se esta intenção do Conselho de Administração do Hospital

Fernando da Fonseca, o Município de Sintra e milhares de pessoas, ficarão
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privados de um serviço de saúde que funciona em condições de excelência.

Nestes termos e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis. vem

o deputado Rui José da Costa Pereira. eleito pelo Circulo Eleitoral de Lisboa,

solicitar a Sua Excelência, a Sr.a Ministra da Saúde, resposta às seguintes

questões?

1 - O Ministério da Saúde tem conhecimento oficial desta intenção do Conselho

de Administração do Hospital Fernando da Fonseca?

2 - Qual a posição do Ministério da Saúde perante esta intenção do Conselho

de Administração do Hospital Fernando da Fonseca?

3 - Qual a forma de divulgação utilizada para dar a conhecer a existência do

sua em Algueirão Mem-Martins à população do Município de Sintra e em que

moldes foi realizada?

3 - Quais foram os suportes informativos

quantidade. às populações do Município de

existênciado sua em AlgueirãoMem-Martins?

disponibilizados, e em que

Sintra dando a conhecer a

Palácio de São Bento,26de Janeirode 2010.


