ACES Central deveria ter 317 enfermeiros mas tem
201
19 Setembro, 2011

Reunião com o director executivo permitiu analisar soluções para manter em funcioname
nto as extensões de Paderne, Olhos de Água, Guia e Ferreiras ainda que a carência de
enfermeiros seja insustentável.

As soluções, segundo o SEP, passam por vários níveis de responsabilidade.
Da responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Algarve e o Ministério da Saúde a alocação de
enfermeiros. Há alguma disponibilidade para que seja aberto um concurso no sentido de mobilizar enfermeiros dos
hospitais para esta área dos cuidados mas não será suficiente. Um contacto com o Ministério da Saúde é
premente.
Da responsabilidade do Agrupamento de Centros de saúde Central:
1. Fundir as 2 unidades de cuidados de saúde personalizados de Albufeira permitindo uma melhor gestão de
recursos entre a sede e as extensões;
2. Caso não se verifique a fusão, a acedência temporária de uma das enfermeiras alocada à sede para uma
das extensões, no caso Paderne. Neste contexto será a sede do Centro de Saúde a assumir a
responsabilidade pelo atendimento dos utentes de uma outra extensão;
3. O ACES central autorizará as enfermeiras a deslocarem-se em viatura própria tendo em conta a
inexistência de transporte de serviço ou transportes públicos adequados às necessidades;
4. A unidade de cuidados na comunidade responsabilizar-se-á pelas visitas domiciliárias aos utentes desta
unidade de cuidados de saúde personalizados, enquanto a situação se mantiver, sendo que isto
determinará um acréscimo de trabalho à UCC que, com 5 enfermeiros, já tem que prestar cuidados a todos
os utentes do Concelho que precisam de cuidados no domicilio.
5. Fundamentar a atribuição do regime de horário acrescido para colmatar a carência de horas de cuidados
de enfermagem
Segundo o sindicato, o Concelho em 2009 tinha 46 773 utentes inscritos e 50 enfermeiros e em 2011 tem 51 229
e apenas 40 enfermeiros. Este decréscimo de recursos será um dos muitos assuntos em discussão na reunião
agendada com o Presidente da Câmara de Albufeira.
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