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Doentes oncolo
 gicos do Algarve passaram a ter de ir a Sevilha fazer tratamentos. Isto

porque  em  toda  a  regia�o  do  Algarve  na�o  existe  resposta  pu
 blica  para  radioterapia,

radiocirurgia  e  PET  TAC,  o  que  faz  com  que  o  SNS  fique  dependente  de  empresas

privadas  e de concursos  internacionais.  Ha
  muito  que o SNS,  em particular,  o  CHUA

deveria ter estas respostas integradas nos seus serviços. Mas a agenda privatizadora tem

impedido esse investimento, prejudicando brutalmente toda a populaça�o do distrito.

A viole+ncia de impor viagens de centenas de quilo
 metros a doentes oncolo
 gicos, para

serem  tratados  fora  de  Portugal,  e
  so
  um  dos  resultados  grotescos  da  perda  de

capacidade  na  resposta  pu
 blica  e  que  se  esta
  a  agravar.  Neste  momento,  o  Centro

Hospitalar Universita
 rio do Algarve na�o tem sequer a necessa
 ria certificaça�o a,  formaça�o

e os estudantes de medicina do Algarve esta�o a ser enviados para fazer internato no

privado ou na regia�o de Lisboa e Vale do Tejo.  Se ja
  ha
  falta de profissionais,  com a

incapacidade de assegurar  formaça�o  nos  hospitais  pu
 blicos  da  regia�o,  faltara�o  ainda

mais.

Va
 rios  hospitais  manifestam  se
rias  dificuldades  para  garantir  as  escalas  para

funcionamento de diversos serviços. Exemplo disso sa�o o encerramento constante de

maternidades, urge+ncias obste
tricas e urge+ncias pedia
 tricas, entre outros serviços, que

te+m funcionado de forma intermitente.

As listas e os tempos de espera sa�o intoleravelmente altos em algumas especialidades.

Por exemplo, no hospital de Faro, existem 628 pessoas ha
  231 dias a,  espera de consulta

de cirurgia, 820 esperam ha
  quase um ano (357 dias) para consulta de dermatologia;

172 pessoas aguardam ha
  303 dias por uma consulta de endocrinologia e 1104 pessoas
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esperam 387 dias por uma consulta de ginecologia. Para oftalmologia o tempo de espera

e
  de 607 dias (quase dois anos!) e a lista e
  de quase 5000 utentes. Em todos estes casos

(e  muitos  outros)  o  tempo  de  espera  esta
  muito  para  la
  do  que  esta
  estipulado

legalmente. O mesmo acontece no acesso a cirurgias, onde se aguarda quase 3 anos (940

dias)  por  uma  cirurgia  vascular  ou  quase  1  ano  por  uma  cirurgia  em  urologia  ou

estomatologia.

A falta de profissionais nos hospitais do Centro Hospitalar e Universita
 rio do Algarve e


gritante. Segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), na urge+ncia de Faro,

onde  deveriam  estar  100  enfermeiros  para  garantir  a  totalidade  das  escalas,  esta�o

apenas  75.  As  conseque+ncias  sa�o  equipas  subdimensionadas  e  intermina
veis  horas

extraordina
 rias que esgotam os profissionais.

A?  falta de profissionais acresce a forma como tanto a ARS como o CHUA trataram (ou

melhor, destrataram os profissionais, em particular os de enfermagem). Assinaram-se

acordos para a contagem total de tempo de trabalho, para a progressa�o de carreira e

para o igual tratamento entre CIT e CTFP, mas depois nada aconteceu. Episo
 dios destes

so
  fazem  crescer  a  desmotivaça�o  e  a  insatisfaça�o  dos  profissionais  que  na�o  veem

minimamente reconhecidas a sua importa+ncia e as suas funço� es, mesmo depois de uma

pandemia em que foram a linha da frente.

Mas estes sa�o apenas parte dos problemas que esta�o a degradar o SNS na regia�o do

Algarve. No final de 2011, 17% dos utentes estavam sem me
dico de famí
lia; um aumento

de 3,1 pontos percentuais  em apenas 1 ano.  Em setembro de 2022,  existiam 88.140

utentes  sem acesso  a  me
dico  e  a  equipa  de  famí
lia,  o  que  compara  com os  84.107

registados em dezembro de 2021 e com os 81.888 de setembro de 2021,  ou seja,  a

situaça�o piorou 2,7% em relaça�o ao final do ano passado e 5,2% em relaça�o ha
  um ano.

A pressa�o privada no Algarve combinada com a na�o criaça�o de condiço� es de trabalho e

de contrataça�o para o SNS tem degradado a prestaça�o de cuidados de sau
 de. Esse e
  um

ciclo de degradaça�o que e
  urgente interromper e inverter. Na�o e
  por acaso que a regia�o

do Algarve e
 , em simulta+neo, uma das que tem maior presença de privados e uma das

que  cronicamente  regista  mais  dificuldades  em  assegurar  prestaça�o  de  cuidados  de

sau
 de  a,  sua  populaça�o.  A  situaça�o  agudiza-se  no  vera�o,  e
  verdade,  face  a,  pressa�o

turí
stica, mas na�o desaparece durante o resto do ano. Pelo contra
 rio, a populaça�o que

reside  em  permane+ncia  no  distrito  de  Faro  bem sabe  as  dificuldades  que  tem  para

aceder ao SNS.
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Para  po+ r  fim  a,  degradaça�o  da  Sau
 de  na  regia�o  do  Algarve  e
  preciso  aumentar  as

capacidades de formaça�o na regia�o (o que exige a conclusa�o do processo de certificaça�o

do Centro Hospitalar Universita
 rio do Algarve), criar condiço� es para contratar e fixar

mais profissionais, melhorar as condiço� es de carreira e de trabalho e investir no SNS,

nomeadamente  para  garantir  me
dico  e  equipa  de  famí
lia  a  todos  os  utentes  e  para

garantir acesso a consultas e cirurgias a tempo e horas.

ED  isso que o Bloco de Esquerda pretende com as seguintes medidas, a propor para o

OE2023.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propo� e o aditamento do artigo  XXX.º-A a,

Proposta de Lei, com a seguinte redaça�o:

“Artigo XXX.º-A

Programa para acesso à saúde na região do Algarve

1. No ano de 2023 e
  aumentado o nu
 mero de vagas para formaça�o especializada na

regia�o  do Algarve,  seja nos  cuidados de sau
 de prima
 rios,  para  a formaça�o  de

especialistas em medicina geral e familiar e de especialistas em sau
 de pu
 blica,

seja para a formaça�o de especialistas hospitalares, devendo o Governo criar as

condiço� es para que tal aconteça sem colocar em causa a qualidade formativa.

2. O Ministe
rio da Sau
 de, em conjunto com o Centro Hospitalar e Universita
 rio do

Algarve,  doravante  designado  CHUA,  cria  as  condiço� es  necessa
 rias  para  a

certificaça�o e acreditaça�o da qualidade e segurança da prestaça�o de cuidados de

todos os serviços do CHUA, possibilitando assim a continuidade de esta
 gios nesta

instituiça�o  e  a  continuidade  do  funcionamento  do  Mestrado  Integrado  em

Medicina da Universidade do Algarve.

3. De  forma  a  captar  mais  profissionais  para  o  Serviço  Nacional  de  Sau
 de  sa�o

reforçadas,  no ano  de  2023,  as  vagas  carenciadas,  com incentivos  associados,

para a regia�o do Algarve, sendo abertas todas as vagas necessa
 rias identificadas

pelos serviços.

4. Sa�o ainda reforçados os incentivos associados a, s vagas carenciadas, criando-se,

para a regia�o do Algarve e outras igualmente carenciadas, um apoio especí
fico

para fazer face a, s despesas relacionadas com habitaça�o.

5. ED  aberta a possibilidade de os profissionais de sau
 de aderirem voluntariamente a

um regime de exclusividade nas instituiço� es do SNS da regia�o do Algarve, sendo-
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lhes  garantido,  em  forma  de  incentivo  ao  regime  de  exclusividade,  uma

majoraça�o de 40% da sua remuneraça�o salarial base e majoraça�o em 50% dos

pontos a relevar para progressa�o de carreira, entre outras mate
rias que venham

a  ser  objeto  de  negociaça�o  e  acordo  com  as  estruturas  representativas  dos

trabalhadores.

6. Em 2023 e
  promovida a progressa�o de carreira dos profissionais de enfermagem

e de todos os outros trabalhadores da ARS Algarve e do CHUA relevando, para o

efeito, todos os pontos e anos de serviço destes profissionais e procedendo-se a,

abertura  de  concursos  para  progressa�o  em nu
 mero suficiente  para  garantir  a

progressa�o de todos os trabalhadores em condiço� es de progredir.

7. Aos trabalhadores em contrato individual de trabalho e em contrato de trabalho

em funço� es pu
 blicas e
  dado igual tratamento no que concerne a,  remuneraça�o, a,

atribuiça�o  de  pontos  por  ano  trabalhado,  a,  incorporaça�o  e  progressa�o  em

carreira e a outros aspetos laborais, onde na�o pode existir discriminaça�o entre

trabalhadores.

8. Na harmonizaça�o dos va
 rios aspetos entre os regimes de contrato individual de

trabalho e contrato de trabalho em funço� es pu
 blicas prevista no nu
 mero anterior

e
  sempre relevado o que for mais favora
vel para o trabalhador.

9. ED  criado um programa para recuperaça�o,  durante o ano de 2023,  de todas as

consultas e cirurgias cujo tempo de espera excedem o legalmente estabelecido, de

forma  a  garantir  o  acesso  a  tempo  e  horas  os  cuidados  de  sau
 de  de  que  a

populaça�o necessita.

10. O  programa  previsto  no  nu
 mero  anterior,  cujas  verbas  acrescem  a, s

transfere+ncias  previstas  para  o  CHUC e para  a ARS Algarve,  contempla,  entre

outras  medidas,  a  contrataça�o  de  profissionais,  a  utilizaça�o  de  capacidade

instalada no SNS aos fins de semana e incentivos a,  recuperaça�o de atividade.

Assembleia da Repu
 blica, XX de XXXXXXXXX de 2022.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda
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