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João Semedo faz pergunta sobre a falta de médicos em Felgueiras
09-Out-2012

Na passada segunda-feira, o deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, João Semedo, endereçou
uma pergunta ao Governo sobre a falta de médicos no Centro de Saúde de Felgueiras. Segundo o deputado, o centro
tem apenas um médico a tempo inteiro e dois que trabalham dia sim, dia não.
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Num concelho com 65 mil pessoas, das quais 35 mil não têm médico de família, um médico revela-se manifestamente
insuficiente. Para o BE, "este insustentável cenário faz com que dezenas de pessoas se vejam obrigadas a pernoitar à
porta do Centro de Saúde de Felgueiras para tentarem ter uma consulta no dia seguinte".

As perguntas dirigidas foram as seguintes:

1. O Governo tem conhecimento da situação exposta?

2. Que medidas estão a ser implementadas pelo Governo para garantir a colocação dos médicos necessários no Centro
de Saúde de Felgueiras? Quando vão estes médicos iniciar funções?

3. Quantas unidades de cuidados primários do SNS se encontram a funcionar com menos médicos do que os
previstos?

4. Atendendo à rede de cuidados primários existente, quantos médicos de medicina geral e familiar estão em falta no
SNS? Quando vai o SNS contratar estes médicos?
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O texto da pergunta pode ser consultado aqui .
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