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Assunto: Encerramento da Extensão de Saúde de Magueija

Destinatário: MinistradaSaúde

Ex.mo Sr. PresidentedaAssembleiada República

Fomos informados da posição de repúdio tomada pela Junta de Freguesia de Magueija

em sede de reunião de Assembleia Municipal, relativamente à possibilidade de

encerramento da Extensão de Saúde de Magueija a funcionar ininterruptamente nesta

Freguesia há mais de 50 anos.

A Extensão de Saúde de Magueija abrange uma população de mais de 1100 utentes,

designadamente das freguesias de Magueija, Pretarouca, Penude, além de vários

utentes oriundos da cidade de Lamego.

Recorde-se que estamos perante uma região do interior do país cuja população

residente, não encontrando motivos de fixação, tem vindo a diminuir nos últimos anos.

São vários os factores que estão na origem deste fenómeno de desertificação, dos quais

se destacam, a distância a que se encontra dos grandes centros urbanos, que agravada

pela fraca acessibilidade não capta tecido empresarial fundamental à criação de postos

de trabalho, bem como a considerável diminuição da rentabilidade do sector primário

nos últimos anos, que levaram ao abandono e emigração da população residente.

Recorde-se que o sector dos serviços, é ainda o garante de sobrevivência de muitas

famílias que convém preservar no actual cenário.
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Os que teimaram em ficar constituem uma percentagem elevada da população

envelhecida, com acrescidas necessidades de cuidados médicos e dificuldades de

locomoção acrescidas da solidão e dos parcos recursos financeiros, que a verificar-se o

encerramento da actual Extensão de Saúde e a terem que se deslocar a mais de 10 Km

para a obtenção do serviço de saúde no novo posto médico, constituirá uma enorme

perda.

Refira-se que a Junta de Freguesia de Magueija compromete-se a continuar como até

aqui a assumir a maior parte dos custos da sua instalação.

Perante o exposto e considerando que pode estar em causa o direito à saúde, ao abrigo
das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados signatários do
PSD vêm solicitar através de Vossa Excelência que o Senhora Ministra da Saúde,
responda às seguintes perguntas:

l-Confirma-se o encerramento da Extensãode Saúdede Magueija? Quando?

2-Se a resposta à anterior pergunta for positiva, que alternativas são oferecidas às
pessoas para manterem o acesso aos cuidados de saúde?

Paláciode São Bento,04 de Marçode 2011.


