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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O concelho de Óbidos dispõe de um centro de saúde – a Unidade de Cuidados de Saúde

Personalizados de Óbidos (UCSP) –, inserida do distrito de Leiria, na região de saúde do

Centro.

Sucede que a UCSP de Óbidos dispõe, atualmernte, apenas de três médicos especialistas em

medicina geral e familiar, um número manifestamente insuficiente para a prestação de cuidados

de saúde aos cerca de oito mil (7.839) utentes que nela se encontram inscritos.

Acresce que nos foi dado a conhecer que está prevista para breve a saída de dois dos três

médicos.

Com efeito, segundo os dados oficiais, em dezembro de 2022, quase três mil (2.794) utentes da

UCSP de Óbidos não dispunham de médico de família atribuído, ou seja, mais de 35% do total

de utentes inscritos.

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 ao

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

Como justifica o Ministro da Saúde que mais de 35% dos utentes inscritos na Unidade de

Cuidados de Saúde Personalizados de Óbidos não dispopnham de médico de família?

1.

Que medidas vai o Ministério da Saúde tomar, durante o ano de 2023, para aumentar a

cobertura dos utentes do Serviço Nacional de Saúde servidos pela Unidade e Cuidados de

Saúde Personalizados de Óbidos em termos de médicos de família?

2.

Quantos médicos especialistas em medicina geral e familiar tenciona o Ministério de Saúde

contratar em 2023, por forma a aumentar a cobertura dos utentes da Unidade de Cuidados

de Saúde Personalizados de Óbidos em termos de médicos de família?

3.

Admite o Ministério da Saúde recorrer a médicos dos setores privado e social para aumentar

a cobertura de médicos de família por parte dos utentes da Unidade de Cuidados de Saúde

Personalizados de Óbidos?

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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