MOÇÃO
Falta de Médicos nas Extensões de
Saúde do Porto Alto e Santo Estevão
Considerando que é do conhecimento público a falta de médicos no Município
de Benavente, amplamente divulgada, devido à falta de profissionais no SAP
de Benavente, falta de médicos de família no Centro de Saúde de Benavente,
pela sobrelotação de utentes na Unidade de Saúde Familiar em Samora
Correia, e pelo encerramento das extensões de Barrosa, Foros de Almada e
Santo Estêvão, devido à falta de médicos;
Considerando o esforço que todos os profissionais, médicos e enfermeiros, do
SAP de Benavente, Centro de Saúde de Benavente e Unidade de Saúde
Familiar de Samora Correia, têm empregado para garantir a prestação dos
serviços de Saúde na área do Município, apesar das condições deficientes em
que trabalham;
Considerando que em 15 de Março de 2010, em reunião com o Presidente da
Câmara Municipal de Benavente, com os vereadores do PS e PSD, com o
Presidente da Assembleia Municipal de Benavente, com a Ministra da Saúde e
com os responsáveis pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo (ARSLVT), ficou acordado, e foi amplamente noticiado na
Comunicação Social, que o Município de Benavente iria receber um reforço de
dois médicos, um para reabrir a Extensão de Saúde do Porto Alto e outro para
assegurar o funcionamento da Extensão de Saúde de Santo Estêvão;
Considerando que, até à presente data, a Extensão de Saúde do Porto Alto
continua sem consultas para a população dos “sem médico de família” da
freguesia, e que em Santo Estêvão se prolonga a baixa por doença da médica
de família aí colocada, pelo que parte da população da freguesia de Samora
Correia e a população da freguesia de Santo Estêvão continua a ter de se
deslocar a Benavente, sem garantia de atendimento e implicando diversos
transtornos;
Considerando a existência de informações prestadas pela ARSLVT sobre a
eminência, não concretizada, de colocação de um médico no Porto Alto e a
falta de informação sobre qualquer procedimento para a colocação de um
médico de substituição em Santo Estêvão;

O Grupo do Partido Social Democrata propõe que a Assembleia Municipal
de Benavente, reunida no dia 29 de Junho de 2010, delibere:

-1- Condenar a forma humilhante e desprecupada como as autoridades
competentes estão a conduzir todo este processo, que deixa milhares de
utentes ao “abandono” e sem as respostas necessárias;

-2- Solicitar ao Ministério da Saúde que cumpra, imediatamente, o
compromisso assumido pela Sra. Ministra da Saúde na reunião atrás referida, e
que coloque de imediato os médicos prometidos para as Extensões de Saúde
do Porto Alto e Santo Estêvão, evitando as enormes perturbações que estas
situações têm causado junto da população;

-3- Enviar a presente Moção à Sra. Ministra da Saúde, ao Presidente da
Assembleia da República, a todas as Direcções dos Grupos Parlamentares, à
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, à Direcção do
Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria II, à Direcção do Centro de Saúde
de Benavente e divulgá-la nos órgãos de comunicação social locais, regionais
e nacionais, e nos locais de estilo do município, bem como no seu sítio na
internet.

Benavente, 29 de Junho de 2010

A Assembleia Municipal de Benavente

A presente Moção foi apresentada pelos autarcas do
PSD, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------Benavente, 05 de Julho de 2010. ----------------------------O Presidente da Assembleia Municipal --------------------

-Carlos Alberto Salvador Pernes-

