Aveiro, 17 de abril de 2014

NOTA DE IMPRENSA

Presidente da CI Região de Aveiro reúne com Ministro da Saúde

O Presidente do Conselho Intermunicipal (CI) da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro (CI Região de Aveiro) reuniu ontem, 16 de abril de 2014, com o
Ministro da Saúde, em Lisboa.
Esta reunião visou a apresentação ao Ministro da Saúde das preocupações dos
Autarcas sobre a gestão da saúde na Região de Aveiro, em especial do funcionamento
do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), assim como da posição política do CI
assumida na sua reunião de 14ABR14, tornada a pública nesse mesmo dia e subscrita
pela Assembleia Intermunicipal da CI Região de Aveiro na sua reunião de 15ABR14
(ambas aprovadas por unanimidade).
De forma sumária as preocupações apresentadas foram as seguintes:
- a urgência em alcançar patamares elevados de consolidação e qualidade na gestão do
CHBV, realçando a posição política assumida pela CI Região de Aveiro, entendendo
“ser muito urgente a alteração profunda do rumo e da gestão do Conselho de
Administração do CHBV e do Ministério da Saúde em relação ao CHBV, que
prosseguem o caminho do seu esvaziamento de competências e da sua
descredibilização, afastando os serviços dos Cidadãos e reduzindo a sua qualidade, num
clima conturbado, doentio e estranho”;
- a necessidade e a exigência de qualificar o CHBV nas valências médicas garantindo os
devidos serviços médicos aos Cidadãos, como Hospital do Grupo II ao abrigo da
Portaria 82/2014, dando uma especial atenção ao serviço de urgência que funciona com
sistemáticas e inaceitáveis deficiências e demoras;
- a defesa de uma operação de qualificação técnica do CHBV, numa lógica de ligação
entre os serviços, a investigação e a formação, pela ligação funcional à Escola da Saúde
da Universidade de Aveiro na qual tem de ser reativado o curso de Medicina, realçando
o facto de Portugal precisar de formar mais Médicos, aumentando a oferta, resolvendo
os problemas de sistemática falta de Médicos, assegurando mais competitividade e
regulação do mercado de trabalho;
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- além da aplicação devidamente cuidada da Portaria 82/2014, de 10 de abril, garantindo
que o CHBV não vai perder qualquer valência, capacitando-se em áreas necessárias aos
Cidadãos e geridas com a devida racionalidade económica, sendo muito importante que
o Plano Estratégico do CHBV seja terminado integrando as propostas do CI Região de
Aveiro, e gerido em função da elevada qualidade dos serviços a prestar aos 500.000
Cidadãos da Região de Aveiro que vivem num raio de 30 minutos do CHBV.
O Ministro Paulo Macedo assumiu o compromisso de ponderar tudo o que lhe
foi apresentado, garantindo que o Ministério da Saúde tem como objetivo o
funcionamento com qualidade do CHBV, entendendo muito importante a sua ligação à
Universidade de Aveiro e a existência de formação em Medicina na UA. Apresentou
explicações sobre a aplicação da Portaria 82/2014 apontando a perspetiva de que o
CHBV não vai perder competências, sendo a sua aplicação devidamente tratada com as
definições das valências e do modelo de funcionamento do CHBV pelo seu Plano
Estratégico (que está na mão do Ministro). Assumiu também o compromisso de
apresentar respostas objetivas dentro de um mês, numa relação de proximidade com os
Autarcas da Região de Aveiro a quem apresentará as conclusões destas diligências e do
trabalho que está a desenvolver para a qualificação do CHBV.

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores
cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CI da Região de Aveiro
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