
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em 2022, a rede nacional de cuidados paliativos contavacom 409 camas, apenas mais 131 do

que as 278camas existentes no final de 2015, ou seja, há 7 anos.

O Hospital de Alcobaça, unidade de saúde integrada no Centro Hospitalar de Leiria e que serve

uma população de cerca de 100 mil pessoas, dispõe de uma Unidade de Cuidados

Paliativosdesde 2021, constituída por 12 camas de internamento,distribuídas por 10 quartos,

espaços de trabalho para os profissionais, sala de tratamentos, zona de limpos e sujos, refeitório

e sala de convívio e de atividades.

Sucede que, dessas 12 camas, apenas 8estão atualmente aser utilizadas por falta de recursos

humanos, oque significa somente 2/3 da capacidade instalada daquele serviço tão fundamental

está a ser aproveitada para prestar cuidados de saúde aos doentes.

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 ao

Ministro da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes informações:

Confirma ou não o Governo que a Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de

Alcobaçadispõe de 12 camas de internamento, das quais apenas 8 se encontram atualmente

em funcionamento?

1.

Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, por que razão ou razões não se

encontream em funcionamento todas as camas de cuidados paliativois existentes naquela

unidade?

2.

Quais são os objetivos de aumento do número de camas em funcionamento na Unidade de

Cuidados Paliativos do Hospital de Alcobaçapara 2023?

3.

Quantos profissionais de saúde trabalham atualmente na Unidade de Cuidados Paliativos do

Hospital de Alcobaçae de que profissões e quais são os objetivos de reforço de recursos

humanos previstos para aquela unidade para 2023?

4.



Palácio de São Bento, 30 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)

JOÃO BARREIRAS DUARTE(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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