MOÇÃO
Pelo Regular Funcionamento das Extensões de Saúde
no concelho de Aljustrel
A Saúde é uma preocupação fundamental do ser humano, constituindo
elemento fundamental para a vida e o bem-estar de cada pessoa.
O Direito à Saúde é um dos direitos essenciais que a Constituição da
República Portuguesa consagra, Lei Fundamental que definiu como
instrumento para a sua concretização a existência do Serviço Nacional de
Saúde (SNS), serviço nacional, público, instrumento concretizador da
responsabilidade prioritária do Estado em garantir o direito à saúde a todos os
portugueses em condições de igualdade, independentemente do seu estatuto
social e económico. Sendo que:
a) Se tem verificado nos últimos tempos, por todo o País, com destaque para
o interior, um gravíssimo ataque aos direitos das populações, no que diz
respeito aos Serviços Públicos, ataque que passa basicamente por
encerrar, reduzir ou privatizar serviços como Postos Médicos, Escolas de
proximidade, Postos de GNR, Estações de Correios, entre outros Serviços
Públicos fundamentais para qualquer cidadão;
b) Dos 6 médicos que compões o corpo clínico do centro de Saúde de
Aljustrel, 3 deles atingem a idade para aposentação nos próximos meses,
ficando o centro de saúde com apenas metade dos médicos;
c) Nas últimas semanas a Extensão de Saúde de São João de Negrilhos, tem
sido particularmente atingida com a falta de médicos no Centro de Saúde
de Aljustrel. Esta Extensão de Saúde deixou de ter consultas de segunda a
sexta, encontrando-se atualmente encerrada e sem perspetivas seguras de
retorno ao regular funcionamento;

d) Os utentes das localidades abrangidas por esta Extensão, há semanas sem
consultas médicas, pelo que, a única alternativa que é dada a estes utentes,
na sua maioria idosos e com fracos recursos financeiros, é a marcação de
consultas no Centro de Saúde de Aljustrel, onde os transportes públicos
são escassos e dispendiosos;
e) Tem-se assistido ao longo dos últimos anos, de uma forma geral a que as
Extensões de Saúde de Ervidel, Messejana e São João de Negrilhos
encerrem todos os anos no verão durante um determinado período, por
falta de pessoal, deixando mais de 3 milhares de utentes, a maioria dos
quais idosos, temporariamente sem médico de família e obrigados a
deslocarem-se ao Centro de Saúde situado na sede do Concelho.

A Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida em sessão ordinária de 6 de
junho de 2019, delibera:
1.

Manifestar total oposição face a qualquer perspetiva, a curto médio
prazo, de redução dos Serviços de saúde no Concelho de Aljustrel, em
particular no que respeita ao número de médicos;

2.

Solicitar que sejam tomadas medidas que visem a contratação
atempada de todos os profissionais de saúde, em particular, de médicos
que venham a aposentar-se;

3.

Reclamar para que a ULSBA, de forma planeada, determine a
substituição de médicos, enfermeiros e restantes profissionais nas
Extensões de Saúde com quadro de pessoal mais exíguo, durante os
períodos de férias desses profissionais, de forma a impedir o
encerramento das respectivas Extensões de Saúde;

4.

Reivindicar a rápida regularização das consultas do serviço de
enfermagem diário na Extensão de Saúde de São João de Negrilhos;

5.

Exigir a manutenção e/ou o incremento do cuidados de saúde prestados
quer na freguesia de São João de Negrilhos, quer em qualquer outra
localidade do Concelho, e apoiar quaisquer iniciativas que venham a
ser desenvolvidas em sua defesa;

6.

Acompanhar o evoluir da situação dos cuidados de saúde no concelho
de Aljustrel e tomar novas deliberações que se justifiquem;

7.

Apelar à mobilização da população do concelho, contra qualquer
diminuição dos serviços prestados e em defesa do seu direito à Saúde.

Aljustrel, 6 de Junho de 2019
Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel

