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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A deterioração da situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no distrito

de Leiria, sendo atualmente já indesmentível, constitui também, porventura, uma das mais

flagrantes evidências do falhanço da governação do Partido Socialista no setor da Saúde nos

últimos sete anos.

Um claro exemplo disso pode ser encontrado no Centro Hospitalar de Leiria (CHL),

particularmente no Hospital de Leiria, onde, cerca de 28 mil utentes estão em espera a aguardar

o acesso a uma consulta externa e onde 17 mil já ultrapassaram o tempo máximo de espera

garantido.

Segundo dados do Portal do SNS (Transparência), no Hospital de Leiria registavam-se mesmo,

no final de novembro de 2022, elevados tempos de espera para consultas em diversas

especialidades médicas, designadamente:

Dermato-Venerologia: 1030 doentes em espera e 423 dias de espera;•

Endocrinologia: 71 doentes em espera e 525 dias de espera;•

Ginecologia: 948 doentes em espera e 532 dias de espera;•

Neurologia: 792 doentes em espera e 656 dias de espera;•

Pneumologia: 944 doentes em espera e 263 dias de espera;•

Reumatologia: 478 doentes em espera e 346 dias de espera;•

Urologia: 621 doentes em espera e 300 dias de espera.•

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, informação concreta e precisa sobre:

Que medidas vai o Governo tomar para reduzir o número de utentes em espera por consultas

no Hospital de Leiria e com que metas concretas e calendarizadas?

1.

Como justifica o Governo que 17 mil utentes já tenham ultrapassado o tempo máximo de

resposta garantido?

2.



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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