Grupo Parlamentar

Exmo. Senhor Presidente
da Comissão Parlamentar de Saúde
Deputado José Matos Rosa

S. Bento, 17 de setembro de 2018

Assunto: Audição urgente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo
Vouga (CHBV) e da diretora demissionária do Serviço de Urgência, Dra. Elsa Rocha

A diretora do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Dra. Elsa Rocha,
apresentou a sua demissão ao Conselho de Administração, sendo seguida, em
solidariedade, por 40 outros médicos do serviço de urgência. Segundo informações
públicas, estes clínicos representam 70% dos atendimentos realizados na Urgência de
Aveiro.
Tanto quanto é sabido a diretora demissionária terá alegado falta de condições de
segurança e de qualidade no atendimento.
Já depois de apresentado o seu pedido de demissão, a diretora do Serviço de Urgência
reuniu com a Administração do CHBV, tendo-lhe sido pedida uma lista de medidas
necessárias para se manter no cargo.
Algumas dessas medidas passarão pela “a possibilidade de enviar sempre que entender
doentes para internamento, ter sempre um chefe de equipa e haver respeito pelas
normas internas que estabeleceu, tudo para melhorar as condições de trabalho e
defender os doentes”.
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Face esta situação, o Bloco de Esquerda considera ser da maior importância que o
Parlamento, através da Comissão de Saúde, ouça a Diretora do Serviço de Urgência
demissionária, assim como o Conselho de Administração do CHBV.
É preciso perceber quais são as reais condições na Urgência deste CH, em particular na
Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Aveiro, e quais as medidas reivindicadas pelos
profissionais de saúde, de forma a melhorar o atendimento aos utentes.
Tendo ainda em conta algumas das medidas que estarão a ser reivindicadas, é preciso
que se esclareça: 1) se atualmente não estão a ser internados todos os doentes que o
serviço de urgência indica para internamento; 2) por que razão não estão a ser feitos
esses internamentos; 3) se atualmente não existe sempre um chefe de equipa designado;
4) por que razão não existe a designação desse chefe de equipa; 5) que regras internas
estabelecidas não estão a ser respeitadas.
O Serviço Nacional de Saúde é fundamental para o país. Sem ele a população não
conseguirá ter acesso aos cuidados de saúde de que necessita. Por isso, o Serviço
Nacional de Saúde tem de ser um serviço de excelência e de qualidade, não sendo
compatível com situações que colocam em causa o atendimento aos utentes.
É por isso mesmo que entendemos que devem ser realizadas as audições que aqui se
propõem. Para que se encontrem soluções para a resolução dos problemas existentes no
CHBV, em particular no Hospital de Aveiro, e para que a população servida por estes
equipamentos de saúde fique melhor servida e com melhor acesso a cuidados de saúde.
Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audição urgente do Conselho
de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) e da diretora
demissionária do Serviço de Urgência, Dra. Elsa Rocha

O Deputado do Bloco de Esquerda,
Moisés Ferreira
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