Moção
Pela resolução das carências do Serviço Nacional de Saúde na União de Freguesias de Carregado e
Cadafais
O Serviço Nacional de Saúde foi uma das mais belas e importantes conquistas do 25 de Abril.
O Serviço Nacional de Saúde permitiu a milhares de pessoas o acesso a cuidados de saúde de qualidade
sem que antes lhes fosse perguntado se tinham posses para recorrer a atos clínicos de grande complexidade
técnica que em alguns países só estão ao alcance de endinheirados de subscritores de planos privados de
saúde pagos.
Nas nossas freguesias os profissionais médicos, enfermeiros, administrativos e outros auxiliares têm sido um
importante meio nos cuidados prestados aos homens e mulheres que nesta freguesia vivem e trabalham.
Mas, na atualidade, a Unidade de Cuidados Saúde Primários do Carregado enquadra-se na complexa
situação da saúde no Concelho de Alenquer que o quadro descreve:
Utentes Frequentadores
Unidade

Utentes Inscritos

Com Médico

Sem Médico

Total

UCSP Alenquer

14895

7256

5895

13151

UCSP Abrigada

5341

3471

1397

4868

UCSP Carregado

13996

3755

7477

11232

UCSP Merceana

4754

3732

447

4179

UCSP Olhalvo

2745

1888

695

2583

UCSP Carnota

1372

0

1238

1238

TOTAL

43103

20102

17149

37251

A Extensão de Saúde do Carregado sendo um edifício com apenas 10 anos revela falta de manutenção, com
infiltrações quer no teto, quer no chão que aparenta não ter sido preparado para a rega da relva que o rodeia.
O sistema elétrico tem também graves deficiências o que já originou problemas graves de avaria de
equipamentos e riscos de incêndio.
Mas o problema mais grave para a qual solicitamos a intervenção desse Ministério é a absurda e crua
realidade de sete mil quatrocentos e setenta e sete utentes não terem médico de família atribuído e
engrossarem a enorme saga dos que passam a noite numa fila junto ao centro de saúde na esperança de
obtenção de uma vaga para uma consulta.
Este problema tende a agravar-se pois uma parte dos médicos ainda ao serviço estão perto da idade de
reforma pelo que, a não serem tomadas medidas por parte desse Ministério, o número de utentes sem
médico de família vai agravar-se.
Nestes termos a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias do Carregado e Cadafais solicita a
intervenção do Sr. Ministro da Saúde exigindo que o seu Ministério tome medidas para dotar estes centros de
saúde com os meios técnicos e humanos necessários a prestação de cuidados de saúde a todos os utentes
destas Freguesias.
Refugidos, 24 de Junho de 2015
A Assembleia de Freguesia

