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A SUA EXCELÊNCIA
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

S/026/2022/XII

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art.º 182 do Regimento da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à
Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a V. Exa.,
para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao
Governo Regional dos Açores.

Horta, 10 de fevereiro de 2022

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Requerimento
Pedido de informação sobre continuidade de tratamentos com toxinas
botulínicas no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES).

Considerando que os tratamentos com toxinas botulínicas ficaram suspensos,
pela saída do médico de medicina física e reabilitação do HDES, único
especialista que os administrava em utentes adultos;
Considerando a existência de utentes com necessidades dos tratamentos
regulares acima referenciados, para fins de medicina física e reabilitação, e que
os mesmos não se realizam há mais de 9 meses;
Considerando a deslocação de uma utente de Santa Maria, com marcação de
consulta feita pelo HDES, no mês de janeiro, sem que os referidos tratamentos
tenham sido realizados, tendo sido uma deslocação desnecessária, causando
grande transtorno para a doente crónica e com necessidades especiais;
Considerando não ter sido dada informação de previsão de continuação de
tratamento à utente;
Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis,
vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores, através dos
Deputados abaixo assinado, requerer que seja apresentada a seguinte
informação:

- Qual a previsão de deslocação de médico especialista ao Hospital do
Divino Espírito Santo para a realização de tratamentos de toxinas
botulínicas atrasados, realçando a ausência de pelo menos 9 meses dos
mesmos tratamentos, em utentes crónicos?
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- Qual a previsão de colocação efetiva, no Hospital do Divino Espírito
Santo, de um médico especialista em medicina física e de reabilitação que
administre este tipo de tratamentos, em adultos, e realize o procedimento
de forma regular, como era efetuado anteriormente?

Ilha de Santa Maria, 10 fevereiro 2022

Os Deputados

Vasco Cordeiro
Andreia Costa

Joana Pombo Tavares
Sandra Faria

João Vasco Costa
Miguel Costa
Tiago Lopes
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