
Moção de Resolução Política

Serviço Nacional de Saúde: os desafios de uma
geração

Atualmente, encontramos todos os dias nos jornais artigos de opinião a

expor os problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Portugal sendo já

tão dissecado que começamos realmente a pensar se o SNS estará perto de

colapsar. Ao longo das últimas décadas, os sucessivos governos do Partido

Socialista tem reforçado e feito crescer o SNS algo que fica bem espelhado no

relatório "Health at a Glance 2021", publicado pela OCDE, que permite-nos

perceber o bom e o menos bom do SNS no seu conjunto. No nosso país, a

saúde destaca-se em áreas como a oncologia, a vacinação e a obstetrícia.

Para além disso somos dos países da OCDE com a menor taxa de mortalidade

infantil, somos dos países onde os partos resultam numa menor taxa de

mortalidade, temos das maiores taxas de vacinação no grupo das crianças com

1 ano e o tempo em que se aguarda por uma cirurgia é menor que a da média

da OCDE. Tudo isto reflete avanços sociais que não seriam possíveis sem o

serviço de saúdo construído pelo Partido Socialista na pessoa do nosso

camarada António Arnaut. Apesar do enorme progresso que temos vindo a

construir há dados que revelam lacunas importantes no SNS, começando pelas

diferenças no acesso à saúde em função dos rendimentos, onde os pobres

apresentam menor probabilidade de consultar um médico em caso de

necessidade. Verifica-se ainda uma resposta deficitária do SNS na

generalidade das consultas de especialidade e nos tratamentos de reabilitação

atingido, principalmente, as camadas mais frágeis da sociedade. Outro

problema também sério que observamos é a falta de capacidade do SNS em

dar resposta ao envelhecimento da população portuguesa sendo um dos

países onde a vida saudável na terceira idade acaba por estar mais em risco o
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que reflete um aumento na pressão sobre o sistema de saúde para acudir a

situações que, na realidade, acabam por estar além do âmbito da sua atuação.

Outra das questões é a falta de capacidade de resposta e a precariedade das

condições de trabalho dos profissionais de saúde que não vêm o seu trabalho

valorizado.

A Juventude Socialista, reunida no XXIII Congresso Nacional da
Juventude Socialista, delibera:

a) Transformar e preparar o SNS para o futuro, de modo, a cuidar dos

idosos dependentes de forma sustentável;

b) Investir em medidas de prevenção da saúde, nomeadamente, junto das

gerações mais novas permitindo haver uma gestão mais sustentável no

que diz respeito aos tratamentos de saúde;

c) Atualização dos quadros de remuneração dos profissionais de saúde;

d) Aumentar o número de vagas de especialidade para garantir a melhoria

dos tempos de resposta;

e) Apostar nos meios digitais para facilitar alguns dos processos que

acabam por aumentar os tempos de resposta nas unidades de saúde;

Braga, 17 de dezembro de 2022
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