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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Nas últimas semanas, a procura do serviço de urgência dos Hospitais da Universidade de

Coimbra (HUC integrado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – CHUC) tem sofrido

um aumento exponencial, com a acumulação de doentes durante largas horas, esperando

atendimento. De acordo com informações que chegaram ao PCP, contrário de outros períodos,

este aumento da afluência não estará relacionado com a epidemia.

O PCP considera que esta situação coloca em causa o direito constitucional à saúde, colocando

em risco as populações, quer pela acumulação de doentes em salas de espera em tempo de

pandemia, quer pela falta de assistência em tempo útil, podendo ocorrer fatalidades.

Para além disso, a sobrecarga dos trabalhadores dos HUC pelos ritmos e intensidade do

trabalho, tem levado muitos trabalhadores à exaustão física e psicológica. Temos conhecimento

que, em consequência do exposto, há escalas médicas do serviço de urgência com turnos por

preencher, o que agrava ainda mais a falta de resposta às populações.

Esta situação resulta do processo de fusão dos Hospitais da Região de Coimbra, que levou à

concentração de inúmeros serviços e encerramento no período noturno do serviço de urgência

do Hospital Geral dos Covões.

Como o PCP tem vindo a defender, este é um problema estrutural, que só terá a devida

resposta com a reversão do desastroso processo de fusão. Este processo de fusão foi rejeitado

pelas populações e pelos trabalhadores, tendo proporcionado ganhos óbvios para o negócio

privado da doença, que prospera na Região de Coimbra.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a V.ª Ex.ª que

possa remeter ao Governo, por intermédio do Ministério da Saúde, as seguintes questões:

1 - Tem o Governo conhecimento desta situação?

2 - Que medidas vão ser tomadas para assegurar o normal e regular funcionamento do serviço



de urgência dos HUC?

3 - Estão a ser consideradas reaberturas de serviços para dar resposta a esta situação?

4 - Está a ser considerada a reafectação de especialidades (cirurgia, ortopedia e outras) à

urgência do Hospital Geral dos Covões?

5 – Vai o Governo reverter a fusão do CHUC para garantir e efetivar o direito constitucional à

saúde das populações da Região Centro?

Palácio de São Bento, 30 de junho de 2021

Deputado(a)s

ANA MESQUITA(PCP)

PAULA SANTOS(PCP)

JOÃO DIAS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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