Moção
A atual pandemia de Covid19 veio por a nu os sérios e graves problemas que a nível da saúde o
nosso concelho enfrenta.
O desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e o favorecimento das unidades de saúde
privadas a que temos vindo a assistir reflete-se atualmente nos seguintes aspetos:
•
•

•
•

Carência absoluta de médicos de família que cubram as necessidades da generalidade
da nossa população,
Carência de profissionais (Médicos, enfermeiros e técnicos de saúde) que consigam
responder de forma eficaz, e sem sacrifícios extremos dos profissionais de saúde em
causa, quer às necessidades de assistência quer às necessidades de profilaxia,
nomeadamente de vacinação,
Incapacidade de abertura de postos de atendimento em freguesias e locais que se
revelam de extrema necessidade,
Falta de capacidade de resposta especializada e atempada por parte do nosso Hospital
Distrital às necessidades dos utentes.

A permanente indecisão quanto à localização/construção do novo Hospital do Oeste
prenuncia claramente uma degradação futura ainda maior dos cuidados de saúde a que o
nosso concelho e a nossa região têm direito.
Tendo presente as questões enunciadas a Assembleia Municipal de Torres Vedras reunida em
Plenário a 28 de junho de 2021 decide:
1. Mandatar a Câmara Municipal para junto do Ministério da Saúde e demais entidades
atinentes efetuar todas as démarches necessárias para que sejam contratados os
profissionais de saúde necessários à efetiva prestação dos cuidados de saúde a toda a
população, sem limitações, designadamente través da integral cobertura de médicos de
família, do reforço do pessoal de enfermagem e restantes técnicos de molde a garantir que
estes prestam os necessários cuidados sem recurso a desmesurados e inusitados sacrifícios
em termos dos períodos do justo descanso a que têm direito.

2. Exigir junto das entidades competentes uma rápida e urgente decisão sobre a localização e
imediata abertura dos necessários procedimentos para a construção do novo Hospital do
Oeste.
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