
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:
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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O acesso aos serviços de saúde é um direito fundamental consagrado na constituição da

República, por isso é dever do Serviço Nacional de Saúde encontrar soluções adequadas para

assegurar os recursos materiais e humanos para garantir esse direito em todo o território

nacional .

O concelho de Ansião é um concelho disperso, marcado pelo envelhecimento da sua população,

sendo a saúde uma área prioritária para garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos

cidadãos.

A extensão de Saúde de Chão de Couce nas últimas 4 semanas tem estado encerrada. Esta

situação tem sido recorrente nos últimos meses, não só em Chão de Couce, como noutras

extensões de saúde, o que tem causado muitos constrangimentos e um constante adiar da

marcação de simples consultas, com consequências graves para o acesso dos utentes aos

serviços básicos de saúde.

Os utentes vêem-se frequentemente confrontados com a necessidade de terem de se deslocar

para outras freguesias, para poderem aceder a uma consulta, muitas vezes não possuindo

transportes próprios ou acesso a transportes alternativos. Com a agravante de a população

estar bastante envelhecida, e com patologias graves associadas a esse fato.

A falta de recursos humanos para assegurar estes serviços de proximidade é gritante e coloca

em causa a manutenção de todos as extensões de saúde do concelho de Ansião.

Assim sendo incompreensível que se mantenha esta situação, esperamos uma resposta

atempada às questões formuladas.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir à



Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Vai a Sra. Ministra garantir aos serviços competentes dotação para colmatar as falhas

apontadas, nomeadamente a contratação de recursos humanos ?

1.

Mais concretamente vão ser contratados mais profissionais de saúde para estas extensões

de saúde?

2.

Assume a Sra. Ministra que os utentes destas unidades de saúde continuem a ser

prejudicados, ou vai intervir para repor a normalidade?

3.

Palácio de São Bento, 26 de junho de 2021
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