Elvas:secretário geral da UGT acusa governo de estar a "aniquilar" o Serviço Nacional de
Saúde (SNS)
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O secretário geral da UGT, Carlos Silva, acusou hoje o governo de
estar a “aniquilar” o Serviço Nacional de Saúde (SNS),
responsabilizando o executivo de Passos Coelho pelo “caos” que
se instalou nas urgências hospitalares nas últimas semanas.
Em conferência de imprensa, no final de uma deslocação de
trabalho a Elvas, Carlos Silva, afirmou que “quando temos um
governo economicista, que só olha para os números, que decide
as coisas a régua e esquadro e que forma enfermeiros e médicos
e depois os aconselha a imigrar, o resultado só poderia ser aquele a que estamos a assistir,
a destruição do SNS”.
Carlos Silva considerou ainda ser “estúpido” enviar doentes de Elvas para o hospital de
Portalegre, com as condições oferecidas no hospital de Santa Luzia, só pelo facto de o
mesmo estar classificado como Serviço de Urgência Básica.
No Salão Nobre da Câmara de Elvas, o secretário geral da UGT, ouviu o presidente do
município local, Nuno Mocinha lamentarse pelo facto do governo se ter “demitido” da
plataforma logistica projetada para a fronteira do Caia.
O autarca socialista revelou que num contacto com um elemento do governo, foilhe
transmitido pessoalmente, que se tivesse interesse na construção da plataforma logística, “o
melhor era falar com os espanhóis”.
Nuno Mocinha defendeu ainda a necessidade do Serviço de Urgência do Hospital de Santa
Luzia de Elvas ser reclassificado de Urgência Básica para Urgência MédicoCirúrgica.
Segundo o presidente da Câmara de Elvas, o hospital de Santa Luzia “funciona como
Urgência MédicoCirúrgica mas por não ter essa classificação vai sofrendo diaadia
restrições que podem por em causa o seu normal funcionamento”.
A deslocação do secretário geral da UGT a Elvas arrancou com um passeio de comboio
turístico pelo património histórico da cidade, seguindose uma passagem pelo terminal de
contentores, localizado nas Fontaínhas, junto à Estação de Caminhos de Ferro, terminando
com uma visita ao Hospital de Santa luzia.
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