Moção nº

/

Por uma rápida contratação de médicos de Medicina
geral e Familiar e da reabertura das ES de Silva Escura
e Rocas do Vouga

Considerando que:
1. Os habitantes do concelho de Sever do Vouga encaram com
preocupação o eventual encerramento das Extensões de Saúde (ES)
de Silva Escura, de Rocas do Vouga e de Pessegueiro do Vouga.
Tanto a ES de Silva Escura como a ES de Rocas do Vouga já se
encontram sem Médico de Família, e também mais recentemente
temos pessoas da freguesia de Sever do Vouga também com falta de
médico, em grande parte por motivo de reforma dos anteriores,
estando

suspenso

o

funcionamento,

alegadamente

por

indisponibilidade de médicos para o posto.

2. A 1 de abril de 2021, segundo dados disponíveis no SNS BI-CSP, a
Unidade de Saúde de Sever do Vouga (USSV) tinha 3227 utentes sem
Médico de Família (cerca de 25,92% da população), a que acresce os
utentes das ES sem médico no ativo.

3. O concelho de Sever do Vouga possui uma população residente de
12.356 habitantes (2011), sendo que a população da área abrangida
pelo ACeS BV é maioritariamente uma população envelhecida, com
várias patologias associadas. A falta de médicos de família e de clínica
geral, é um dos maiores problemas do nosso.

4. Sabe também o CDS que, ao se dirigirem à USSV, os utentes da ES
de Silva Escura e de Rocas do Vouga estão a ser convidados a
preencher um inquérito que mais não será que a inscrição como
utentes da USSV. A ser verdade, em breve este processo terá como
consequência o decréscimo de utentes inscritos na ES de origem,
justificando-se assim, com o número insuficiente de utentes, o seu
encerramento.

5. Acrescentando a todos estes factos, não haver uma

rede de

transportes no concelho que permita o acesso aos cuidados de saúde
primários, pondo em causa o acompanhamento de idosos e doentes
crónicos, assim como todos os outros. Aliás, o concelho de Sever do
Vouga é tido como o mais envelhecido do distrito de Aveiro, com mais
de 43% de população idosa dependente (fonte SNS BI-CSP).

6. Atualmente (desde novembro) os utentes das unidades de saúde sem
Médico de Família têm de se deslocar à USSV para marcar consulta.
A deslocação tem de ser efetuada diariamente para garantirem uma
das oito vagas diárias disponibilizadas para a totalidade da população
do concelho de Sever do Vouga sem Médico de Família, criando-se
filas intermináveis, com idosos e doentes sem local para se sentarem.

7. A população desloca-se de madrugada para, eventualmente, lhe ser
marcada uma consulta ao final do dia. Ou seja, as pessoas doentes
têm de se deslocar duas vezes no mesmo dia, das suas freguesias à
USSV, se necessitarem de consulta.

8. Acresce a toda esta situação o facto de o espaço da USSV apresentar
falta de condições para receber mais utentes, fazendo com que estes
aguardem no exterior quer pelas marcações da consulta quer pela
própria consulta. O edifício da USSV também não possui estrutura
para que seja efetuado o acompanhamento adequado aos utentes –

com sala de espera muito pequena e poucas salas para a prestação
de cuidados de saúde.

9. Para o CDS mais importante que obras lançadas a toda a pressa em
ano de eleições, estarão sempre as pessoas mais desfavorecidas, os
idosos e todos os doentes crónicos, que precisam de ajuda com os
seus problema de saúde.
10. A saúde e cuidar dos mais desfavorecidos é um dever de um
município, e que sendo Sever um município com uma boa situação
financeira.

Neste termos, o vereador do CDS-PP propõe à Câmara Municipal de Sever do
Vouga que:
1- Que a câmara proceda à contratação de médicos de medicina geral e
familiar, através de contratos de prestação de serviços de forma a
colmatar esta falta de cuidados médicos existentes no nosso concelho.
Será uma medida uma primeira fase provisória, mas da maior importância
e urgência, de modo a colmatar a falta de médicos existente no concelho
e de modo a reativar o mais rapidamente possível, as extensões de saúde
de Rocas do Vouga e de Silva Escura.
2- Que estabeleça protocolos de parceria com várias clinicas privadas de
forma a assegura cuidados médicos necessários à população, através de
apoio domiciliário aos mais necessitados.
3- Que proceda num futuro ao incentivo para estabelecimento de novos
médicos no nosso concelho, através de ajudas aos mais variados níveis,
como pagamento de deslocações, alojamento e ajudas de custo, de forma
a Sever do Vouga se tornar mais atrativo à vinda desses mesmo médicos.

Sever do Vouga, 7 de junho de 2021

O Vereador do CDS-PP

(Ricardo Silva)

