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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os Cuidados de Saúde Primários no distrito de Leiria, à semelhança do resto do País têm vindo

a degradar-se a tal ponto que se torna muito difícil, ou mesmo impossível, o acesso aos

mesmos por parte de milhares de utentes.

A

falta de médicos especialistas em Medicina Geral (médicos de família), há muito prometidos,

tem prejudicado diariamente os utentes das unidades de saúde do distrito, prejudicando ou

impossibilitando o seu acesso a cuidados dignos de saúde.

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, requerer à

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, informação concreta e precisa sobre:

O número de utentes sem “médicos de família” por concelho no distrito de Leiria1.

O número de profissionais de saúde em falta por cada uma das unidades de saúde familiar e

centros de saúde do distrito de Leiria

2.

Palácio de São Bento, 21 de abril de 2022

Deputado(a)s

PAULO MOTA PINTO(PSD)

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)



____________________________________________________________________________________________________________________________
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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