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Assunto: UCSP Caldas da Rainha- Polo de Santa Catarina

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A UCSP Caldas da Rainha – Polo de Santa Catarina, concelho das Caldas da Rainha encontrase com carências de funcionamento nomeadamente, com falta de profissionais de saúde e
consequente falta de médicos de família.
Os cerca de 2000 utentes sofrem com a falta de planeamento na organização desta unidade de
saúde, situação semelhante a muitas outras no distrito de Leiria.
A falta de receituário, que ao que tudo indica, chega a demorar mais de 20 dias, aliado à falta de
consultas da especialidade e de profissionais de saúde para dar resposta condigna, leva ao
desespero de centenas de utentes que sem mobilidade e sem recursos financeiros ficam
impossibilitados de aceder aos seus medicamentos, quer por falta de receitas, quer pela falta de
recursos, que permitam usufruir dos medicamentos, com consequências dramáticas em muitos
dos casos.
Os signatários já questionaram a Sra. Ministra sobre várias unidades de saúde no distrito de
Leiria em condições semelhantes e piores, o que denota total falta de respeito por parte dos
dirigentes para com os utentes dessas unidades.

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:
1. Vai a Sra. Ministra dotar os serviços competentes de dotação para colmatar as falhas
apontadas, nomeadamente a contratação de recursos humanos ?
2. Mais concretamente vão ser contratados médicos de família para esta unidade de saúde?
3. Assume a Sra. Ministra que os utentes desta unidade de saúde continuem a ser
prejudicados, ou vai intervir para repor a normalidade?
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