Serviços de saúde de Albufeira em rutura
2 Julho, 2014

Profissionais de saúde e comerciantes informam população e turistas de Albufeira sobr
e rutura do Serviço de Urgência Básica (SUB) e distribuem material de uso clínico.
No dia 3 de julho, pelas 10:30h serão distribuídas espátulas à população e turistas de Albufeira, junto ao túnel da
praia do Peneco, simbolizando a falta de condições nos serviços de saúde.

O SEP, Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas e a Associação
de Comerciantes e Serviços de Albufeira pretendem informar e sensibilizar, através de panfletos em Português,
Inglês e Espanhol, sobre a atual situação do SUB de Albufeira.

As situações são graves sem profissionais suficientes, com ritmos de trabalho desumanos e falta de limpeza
adequada dos serviços.

Em pleno verão, o SUB de Albufeira é das urgências do Algarve que mais atendimentos regista e sem condições é
impossível dar respostas às solicitações.

São enviados doentes para os hospitais aumentando o tempo de espera.

O Presidente da ARS conta com profissionais que se voluntariem para realizar turnos no SUB de Albufeira, por
outro lado o CHA já não autoriza a deslocação de Assistentes Operacionais.

A Populações, utentes, turistas e profissionais não podem estar dependentes destes conflitos. Cabe às entidades
responsáveis, desenvolver missão pública para as quais foram nomeados.

Existe um Despacho do Secretário de Estado da Saúde, Leal da Costa, datado de 27 maio 2014 que determina
que os SUB são da competência do CHA, definindo um prazo de 5 dias para que as 2 instituições elaborem um
protocolo de transição.
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Tanto quanto se sabe esse protocolo ainda não existe, continuando a provocar consequências graves na gestão
dos recursos humanos e materiais, com implicações no socorro da população.

Informação enviada à Comunicação Social a 1 de julho de 2014.
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