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Maternidades daBeira
Interior não encerram

Ministro da Saúde
garantiu na Guarda
que vai haver regime
de exceção para o
interior do país

Madalena Ferreira

PAULO MACEDO visitou O
novo hospital a pretexto da
tomada de posse do novo
Conselho de Administração
da Unidade Local de Saúde

ULS da Guarda presidido
porVasco Lino e deixou a ga
rantia de que os hospitais da
Beira Interior Guarda Covi
lhã e Castelo Branco vão
manter as maternidades in
dividualizadas

Apesar de a Organização
Mundial de Saúde recomen
dar o encerramento das ma
ternidades com menos de
1500 partos anuais como
acontece naquelas unidades

o ministro reconheceu que
as especificidades dos hos
pitais em causa têm de ser
acauteladas Isto sem pre
juízo da criação de poios de
excelência nos três hospitais
para otimizar os serviços
acrescentou semespecificar
em que áreas irá acontecer
Para o ministro da Saúde

importa sinalizar para já
que os hospitais ditos caren
ciadosdevam serdotadosde

capacidade técnica para so
lucionar a esmagadora
maioria das situações clíni
cas que afetam os cidadãos da
região
Certo de que a nomeação

de uni novo Conselho deAd

ministração para a Unidade
Local de Saúde ULS da
Guarda vai devolver estabi

lidade à instituição Paulo
Macedo não deixou no en
tanto de referir que o desa
fio da nova equipa é grande
Primeiro porque é preciso co
locar o novo edifício hospita
lar em funcionamento e em
segundo lugar porque a
melhoria assistencial é um
desígnio que se lhe impõe
Com conclusão prevista

para fevereiro do ano que
vem o novo hospital da
Guarda terá capacidade para
120 camas e entre outras va
lências um centro de ponta
de cuidados intensivos O in
vestimento está avaliado em
cerca de 50milhões de euros

A requalificação dos pavi
lhões antigos parece no en
tanto comprometida A
prioridade é este hospital
que já devia ter aberto em
2011 sentenciou oministro
da Saúde

Vasco Lino

Pres da ULS da Guarda

Que diagnóstico éque faz à
realidade daUnidadeLocal
de Saúde ULS
Não se pode continuar

apensar no hospital da Guar
da ou no de Seia individual
mente mas como um todo
que inclui os centros de saú
de Os recursos são poucos
mas conto comaminha equi
pa para inovar umbocadinho
e inaugurar um novo ciclo
Qual foi a primeiramedida
que tomou
Regularizar alguns proces

sos nomeadamente de pos
tos de trabalho que não ti
nham suporte contratual E
alargar os horários dos ma
queirosparaevitarconstran
gimentos na remoção de ca
dáveres para amorgue Have
rá necessidade de pagar horas
extraordinárias mas julgo
que garantiremos o serviço
Também colocou todos os
diretores de serviço em
gestão corrente Porquê
Houve diretores que puse

ram o lugar à disposição e ou
tros que não EmJaneiro de
veremos fazer todas as no

meações Nos casos daOftal
mologia e Cirurgia tomare
mos decisões baseados em

pareceres técnicos daARS
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