Faltam 34 enfermeiros no Centro Hospitalar de
Tondela-Viseu
24 Abril, 2014

já desde outubro de 2013 que o SEP alertou para a falta enfermeiros no CHTV, tendo po
r base os resultados do SCD de 2011 e o acumular de horas positivas noshorários dos e
nfermeiros.

No passado mês de março a carência de enfermeiros no CH Tondela Viseu acentuou-se de tal forma que a
continuidade dos cuidados de enfermagem apenas foi possível dada a dedicação e profissionalismo dos
enfermeiros envolvidos. Interessa referir que já desde outubro de 2013 o SEP alertou para a falta enfermeiros no
CHTV, tendo por base os resultados do SCD de 2011 e o acumular de horas positivas nos horários dos
enfermeiros. Em janeiro de 2014, com a saída de 8 enfermeiros por términus de contrato, o SEP voltou a denunciar que a
saída destes colegas iria fazer-se sentir nos serviços e nos cuidados de enfermagem aí prestados. Neste último
mês de Março, com a saída de vários enfermeiros para a aposentação, a emigração, e a existência de vários
enfermeiros de atestado e licença, a situação tomou proporções alarmantes em alguns serviços, tendo sido
reduzido o número de enfermeiros por turno, programado turnos extraordinários e aumentado o número de horas
positivas.
Perante este quadro, o SEP desenvolveu diversas iniciativas no sentido de alertar as entidades competentes para
a situação preocupante desta Instituição, nomeadamente:
Reunião informal com a Enfermeira Diretora e o Presidente do CA, no sentido de determinar quais as
diligências que estavam a ser desencadeadas para a solução do problema;
Visita aos serviços mais afetados pela falta de enfermeiros, no sentido de os próprios colegas procederem
à denúncia formal da situação em que se encontram, dirigida às diferentes entidades competentes
(nomeadamente ao SEP);
Denúncia junto da comunicação social da realidade vivida na Instituição e do risco a que a população e
enfermeiros de serviço estão a ser submetidos, nomeadamente em relação à população, redução da
qualidade dos cuidados prestados e sua não realização, e relativamente aos profissionais, sobrecarga
física e psicológica com eventuais danos para o próprio e utentes à sua responsabilidade;
Pedido de reunião aos Presidentes de Câmara dos concelhos de Tondela e Viseu, até ao momento,
apenas se realizou a reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Tondela;
Pedidos de reunião aos diferentes representantes políticos da Assembleia Municipal de Viseu, tendo-se
realizado até ao momento reunião com os representantes do BE, PCP e PS, os quais assumiram debater
esta e outras questões relativas à saúde na próxima Assembleia Municipal a realizar no próximo dia 28 de
abril;
Caros colegas, entretanto, recebemos noticia da recente contratação de 16 enfermeiros, tendo sido readmitidos
alguns dos enfermeiros dispensados em Janeiro deste ano, no entanto, não consideramos a situação resolvida
pois a necessidade de mais enfermeiros é real e sabemos que da parte do CA foi solicitada a aprovação de mais
contratos (de acordo com as informações recebidas, cerca de 50, se retirarmos os 16 recém admitidos, faltam
ainda 34 contratos) e como tal, manter-nos-emos atentos e sempre que nos for possível intervir, assim o faremos!
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Recentemente foi publicada a portaria nº82/2014 de 10 de abril, que deixa antever o encerramento da Cirurgia
Pediátrica no CHTV (disso demos conta aos diferentes partidos), pelo que apelamos à participação dos
enfermeiros na próxima assembleia municipal onde serão discutidas estas questões.
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