#ReprogramarOdivelas
SAÚDE
Uma saúde acessível, equitativa, eficiente e com qualidade é indispensável para
qualquer organização social e o concelho de Odivelas inclui-se nesse paradigma.
Apesar da evolução ocorrida nos Centros de Saúde nestes últimos anos, ainda há
muito a fazer nesta área com o objetivo de garantir melhor qualidade destes
serviços.
Ao ter receio em aceitar a descentralização dos Cuidados de Saúde Primários (CSP),
à semelhança do que se passou com a educação, o Município está a hipotecar a
oportunidade de chamar a si a responsabilidade de gerir estes recursos tendo em
vista uma otimização da prestação destes cuidados, abrangendo todos os munícipes.
Uma boa gestão dos CSP promove um melhor acesso, eficiência e qualidade nos
serviços de saúde. A reforma dos CSP através da criação das Unidades de Saúde
Familiares (USF) é a que tem mais potencial, pois permite passar de uma lógica de
cuidados de doença para uma verdadeira promoção e prevenção de saúde.
Mais do que uma mera intenção, a visão da Iniciativa Liberal na temática da saúde
para o Concelho de Odivelas aponta concretamente o que é necessário para acabar
com essa doença crónica que nos deveria envergonhar a todos: o facto de 42.327
munícipes do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Odivelas e Loures não
terem acesso a médico de família.
Não nos esquecemos das necessidades particulares da nossa população escolar,
corpo docente e não docente, através de medidas de promoção de saúde mental e
psicológica, nas escolas, assim como a capacidade que o município tem em definir
grandes linhas orientadoras no campo da promoção da saúde pública.
Acreditamos que o concelho de Odivelas pode tornar-se num município modelo, na
forma de organizar e gerir os CSP, demonstrando que é possível fazer mais e melhor
com uma melhor gestão de recursos, mais próxima das necessidades específicas de
cada território.
Odivelas merece uma saúde do Século XXI.
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PROPOSTAS
Numa lógica de descentralização de planeamento de cuidados de saúde e de forma
a promover ao nível municipal, programas de promoção de saúde e prevenção da
doença, propomos a transferência para a alçada municipal das competências
relativas à prestação de cuidados de saúde primários, devidamente integradas no
Serviço Nacional de Saúde (SNS), conforme o Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de
janeiro, nomeadamente nas seguintes competências:
•

Manutenção, conservação e equipamento dos cuidados de saúde primários,
relativos aos Centros de Saúdes do Concelho de Odivelas

#Freguesias_todas

•

Gestão e execução dos serviços de apoios logísticos do ACES

#Governance_Ordenamento #Freguesias_todas

•

Gestão dos trabalhadores da carreira de assistentes operacionais, que
integram o SNS

#Governance_Ordenamento #Freguesias_todas

•

Gestão dos recursos financeiros

#Governance_Ordenamento #Freguesias_todas

Um problema crónico no ACES Loures-Odivelas é a quantidade de utentes sem
médico de família, em Dezembro de 2019 42.327 utentes não tinham médico de
família, ou seja cerca de 12% da população dos dois Concelhos (Dados Portal SNS). A
Iniciativa Liberal é um partido que promove a utilização eficiente dos recursos e a
gestão descentralizada de forma a alcançar uma melhor cobertura e prestação de
CSP, pelo que de forma a melhorar acesso aos CSP no Concelho de Odivelas, iremos
promover:
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•

A criação de USF, equipas multidisciplinares do SNS com autonomia de
gestão técnica-assistencial que visam melhorar o nível de saúde da
população inscrita

#Freguesias_todas

•

A evolução natural da Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) da
Urmeira para uma USF

#Pontinha_Famões

•

Parceria com as farmácias do concelho no que concerne à entrega de
medicamentos ao domicílio

#Freguesias_todas

•

A candidatura a programas de apoio financeiro para investimento na
promoção de saúde, devidamente fundamentados e balizados nas linhas
orientadoras do SNS, através da dotação do orçamento de estado ou
afetação de fundos europeus

#Governance_Ordenamento #Freguesias_todas

•

O acesso, a eficiência e a qualidade dos CSP

#Freguesias_todas

•

A compilação e divulgação de indicadores de saúde no município e freguesias

#Freguesias_todas

•

Adoção de programas de saúde pública a divulgar nas escolas do Concelho,
como por exemplo o combate à obesidade infantil e sedentarismo

#Freguesias_todas

23.05.2021

http://www.odivelasliberal.pt

3

#ReprogramarOdivelas
•

Implementação de programas de saúde mental nas escolas, projeto Psicólogo
na Escola, de forma a apoiar o corpo docente e discente, de forma anónima
e efetiva

#Freguesias_todas
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