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Tomada de posição

Por uma urgência pediátrica em funcionamento permanente, digna e de qualidade

São do conhecimento geral as dificuldades que a população do concelho do Seixal enfrenta no
acesso digno e com condições aos cuidados de saúde primários e hospitalares, não só pelo facto de
existir no Concelho um número muito significativo de utentes sem médico de família, mas também
porque as unidades de saúde existentes são antigas e desadequadas à realidade atual e, por outro
lado, porque o hospital de referência, o Garcia de Orta, serve atualmente mais do triplo de utentes
para o qual foi projetado, situação que não permite o correto atendimento à população.

Este processo contínuo de degradação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e em concreto do
acesso à saúde na Região de Setúbal tem agora mais uma preocupante consequência: o
encerramento da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta.

Para a população do concelho do Seixal a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta é o serviço
de referência nesta área e é para lá que as unidades de cuidados de saúde primários encaminham
os casos mais graves e mais complexos.

As doenças e os acidentes não escolhem dia da semana, nem hora, pelo que os serviços de
urgência, por definição deveriam estar em funcionamento regular as 24 horas do dia os 7 dias da
semana.

Ora não é isso que se verifica neste momento na urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta,
serviço que começou por encerrar em períodos específicos, para depois encerrar totalmente aos fins
de semana e agora previsivelmente durante a semana à noite (das 21:00 horas às 8:00 horas).

Esta é uma situação preocupante para a população, e em particular para as famílias com crianças,
que se veem cada vez mais privadas do acesso a cuidados de saúde condignos.
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A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a tomar posição sobre esta matéria, já a colocou como
grande preocupação e com necessidade urgente de resolução no passado dia 25 de junho, em
reunião com a Senhora Secretária de Estado da Saúde e recentemente endereçou novo ofício à
Senhora Ministra da Saúde reiterando a necessidade de solução definitiva desta falha grave no
Serviço Nacional de Saúde.

O acesso aos cuidados de saúde primários e hospitalares da população do Município do Seixal é um
assunto que tem merecido todo o empenho desta Câmara Municipal na reivindicação e procura de
soluções concertadas com o Ministério da Saúde.

No entanto e apesar de toda a disponibilidade e esforço do Município do Seixal, para ajudar a
ultrapassar os problemas existentes, o acesso à saúde é um direito que, para os cidadãos da Região
de Setúbal, tem vindo a ser cada vez mais condicionado, em particular para as populações do Seixal,
Almada e Sesimbra.

A este propósito também as comissões de utentes de saúde do Seixal e de Almada têm vindo a
mostrar a sua enorme preocupação pela situação com várias iniciativas, a última das quais uma
vigília à porta do Hospital Garcia de Orta.

Se em junho deste ano a Senhora Secretária de Estado da Saúde transmitiu à autarquia que
estariam a ser tomadas medidas para ultrapassar os constrangimentos existentes de forma célere, a
verdade é que não só não se ultrapassaram os constrangimentos, como a situação ainda se
agravou, com perspetiva de se manter pelo menos por mais 6 meses, o que consideramos,
totalmente inadmissível.

Assim, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 20 de novembro:

1. Reitera

sua preocupação com a degradação dos cuidados de saúde prestados às

populações em concreto na Região de Setúbal e no Concelho do Seixal e exige a abertura
imediata da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta;
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2. Reafirma a necessidade urgente de construção do Hospital no Seixal, equipamento que
permitirá diminuir a procura no Hospital Garcia de Orta e assim garantir um melhor serviço
público;

3. Saúda a população e as comissões de utentes pelas ações de luta e de reivindicação no
sentido de mais e melhor SNS, bem como os seus profissionais, que mesmo sem as
condições necessárias, todos os dias trabalham em prol da população;

4. Afirma a sua total disponibilidade para continuar a contribuir ativamente para uma política
pública de investimento e dignificação do Serviço Nacional de Saúde;

5. Exorta o Governo a assumir a mesma postura da Câmara Municipal do Seixal, considerando a
área da saúde como uma prioridade e investindo significativamente no Serviço Nacional de
Saúde no sentido de garantir o acesso de todos a este direito fundamental.

Seixal, 20 de novembro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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