MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 22/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 27 de abril de 2015
MOÇÃO
CAOS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL DO BARREIRO/CHBM
A grave situação do Serviço de Urgência Geral do Hospital do Barreiro (SUG), em
consequência das degradantes e desumanas condições de funcionamento e
internamento há muito que são sentidas pelos doentes e as suas más condições
de trabalho cada vez mais denunciadas pelos profissionais. A sobrelotação do
SUG ultrapassa diariamente os 100%, os doentes chegados em maca são
distribuídos pelos corredores atingindo por vezes as 50 macas num pequeno
espaço inadequado. Os doentes ficam longas horas à espera chegando a
permanecer 25 dias internados nestas condições.
Mas se isto não bastasse, as recentes decisões do Conselho de Administração de
alterar os horários de trabalho das equipas de enfermagem, impondo ritmos de
trabalho incomportáveis, levando à desestruturação das equipas constituídas e
que melhor respondiam às necessidades da prestação de cuidados vieram lançar
o caos no SUG do Hospital do Barreiro.
Com a situação criada os chefes das equipas de enfermagem ameaçaram demitirse manifestando-se disponíveis no encontrar soluções, exequíveis em sede
negocial.
E como denunciam em nota distribuída à comunicação Social pelo Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses em 15 de Abril último, “Esta realidade é ainda mais
preocupante pelo facto de estar previsto o encerramento das camas abertas a
propósito do pico de afluência previsto para os casos de gripe,...” porque outros
picos ocorrem ao longo do ano. A concretizar-se o encerramento destas camas
agravar-se-á ainda mais a situação de sobrelotação e de internamento do SUG.
Lamentavelmente o CA manteve inalterável a sua decisão e intransigência na
negociação. Os chefes das equipas de enfermagem do SUG do Hospital do
Barreiro demitiram-se em bloco. Outros profissionais, designadamente os
auxiliares manifestaram-se contra estas medidas.

1

MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em Sessão Ordinária no
dia 27 de Abril de 2015 decide:

 Exigir as medidas necessárias ao funcionamento pleno e eficaz do Serviço
de Urgência Geral do Hospital do Barreiro, designadamente instalações
condignas e meios técnicos e humanos adequados;
 Repudiar a forma como tem sido conduzido o processo, a intransigência no
diálogo com os profissionais de saúde, os graves prejuízos para os doentes
e profissionais de saúde;


Solidarizar-se com a luta dos Enfermeiros do SUG e dos restantes
profissionais de saúde do Hospital do Barreiro por melhores condições de
trabalho porque a mesma significa garantir a acessibilidade e a melhoria
dos cuidados de saúde a prestar aos doentes do Centro Hospitalar
Barreiro/Montijo

Aprovado por maioria, com 28 votos a favor da CDU, do PS, do BE e do
MCI e 2 votos contra do PSD.

Barreiro, 14 de maio de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
.

FREDERICO
FERNANDES
PEREIRA

Digitally signed by FREDERICO FERNANDES PEREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português,
ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, sn=FERNANDES
PEREIRA, givenName=FREDERICO,
serialNumber=BI010831150, cn=FREDERICO FERNANDES
PEREIRA
Date: 2015.05.14 15:58:45 +01'00'

2

