- Intervenção do vereador José Manuel Silva na Reunião de Câmara a 22 de Julho de
2019.
Machadadas nos Covões
Porque parece que anda mesmo muita gente comprometidamente distraída e
desinformada nesta cidade, o movimento Somos Coimbra vai continuar a exercer o seu
direito à indignação e a levantar a sua voz em defesa do SNS e do CHUC, tão maltratados
por este Governo e por esta Câmara, os primeiros por acção, os segundos por inação,
que nem um simples Plano Municipal de Saúde existe!
Concretizando, o Hospital dos Covões vai sofrer mais duas machadadas. Vão fechar
mais 10 camas de Pneumologia nos Covões e esta especialidade deixa de dar apoio à
urgência deste hospital, que assim dá mais um passo para o seu socialista esvaziamento
e encoberto encerramento. Repetimos a exigência do movimento Somos Coimbra:
queremos as urgências dos Covões abertas 24/dia, o corte mais estúpido do SNS! Mas
também a cirurgia da obesidade nos Covões vai acabar, o que fará disparar a lista de
espera nos HUC e atrasar o acesso dos doentes à cirurgia bariátrica.
Mas as machadadas do governo na saúde pública em Coimbra são mais amplas. Este
ano, 8 jovens especialistas em anestesia acabaram a sua especialidade no CHUC. Para
colmatar as falhas existentes, a directora de serviço pediu a abertura de 8 vagas. Pois
bem, a tutela concedeu apenas uma única vaga! Uma única! Depois, com um cinismo
tremendo e hipócrita, dizem que há falta de médicos no SNS!
Ora, a escala de Anestesistas do CHUC já nem sequer permite que as folgas e
compensações sejam gozadas no tempo certo, muito menos em período de férias, e é
constante o encerramento de salas por falta de anestesista, fazendo aumentar as listas
de espera e o recurso ao sector privado! Intolerável.
Desta forma encapotada, o actual governo PS-BE-CDU, com o silêncio cúmplice da
Câmara de Coimbra, continua o violento emagrecimento do SNS, em Coimbra e no país.
É curioso e hipócrita que, em período eleitoral, venha agora o primeiro ministro
prometer que vai salvar na próxima legislatura e o andou a destruir nesta. Alguém vai
acreditar?
Garantimos que tudo será diferente quando o movimento Somos Coimbra governar esta
Câmara, porque acabarão os silêncios e as cumplicidades e haverá uma voz forte e
competente em defesa de Coimbra e do CHUC.

