MUNICÍPIO DE CADAVAL
Câmara Municipal
Gabinete de Apoio à Presidência

COMUNICADO
acesso a cuidados de saúde no Concelho do Cadaval

Conforme é do conhecimento público o acesso a cuidados de saúde no
Concelho do Cadaval, nomeadamente aos médicos de família, é altamente
deficitário para não dizer inexistente para grande parte dos Cadavalenses,
que não conseguem uma consulta médica quando dela necessitam.
Face à situação, que é grave, convém, em primeiro lugar, esclarecer a
população de que a Saúde é da única e exclusiva

responsabilidade da Administração Central, ou seja, do
Governo.
Em segundo lugar, informar que a Câmara Municipal há vários anos que
acompanha este assunto em permanência e com insistência, pressionando
as entidades competentes para que esta questão se resolva, apresentando
propostas e soluções, muitas delas concretizadas com o encargo do
município.
Neste sentido e perante a inércia do Governo para avançar sozinho com as
obras do novo Centro de Saúde, a Câmara Municipal prontificou-se a
estabelecer uma parceria com o Ministério da Saúde que levou a que o
mesmo fosse construído, estando ao serviço da população desde março de
2019.
No que respeita aos médicos de família, o município disponibiliza
gratuitamente habitação e recheio, e despesas com água e energia, a todos
os que manifestem essa necessidade, estando neste momento a usufruir
deste benefício 3 médicos que o solicitaram.
Quanto ao número de médicos, estão neste momento colocados 6 médicos
de família e 1 contratado, no entanto o facto de 4 médicos se encontrarem
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ausentes, por baixas e licenças prolongadas, tem vindo a agravar o acesso
aos cuidados de saúde, isto é, ao médico de família.
Na realidade só estão em efetividade de funções 2 médicos de família.
De referir que o Presidente da Câmara fala regularmente quer com o
Presidente do ACES Oeste Sul, que faz a gestão dos centros de saúde, quer
com o Presidente da ARSLVT, a quem reporta a falta de médicos e os
constrangimentos sentidos pela população, sendo sempre cordialmente
acolhidas as suas reclamações e reivindicações, embora a resposta seja
sempre a mesma, ou seja, não conseguem contratar médicos para suprir o
défice de consultas.
São também sobejamente conhecidas as iniciativas políticas e partidárias
dos diversos partidos políticos com assento na Câmara Municipal e na
Assembleia Municipal, para a resolução deste problema, no entanto, até à
presente data, parecem infelizmente não ter surtido qualquer efeito naquela
que é a principal preocupação da população, que é a existência de médico
de família e de consultas médicas para todos os Cadavalenses.

Sendo que a questão de fundo que continua sem nenhuma
resolução é a inexistência de médicos.
Obviamente, a Câmara Municipal e o seu Presidente continuam e
continuarão empenhados na resolução do acesso aos cuidados de saúde da
sua população e disponíveis para as soluções que venham a ser
apresentadas, para a melhoria de cuidados de saúde para todos.
Paços do Concelho, 12 de maio de 2022.
O Presidente da Câmara

(Dr. José Bernardo Nunes)
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