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Município de Freixo de Espada à Cinta com consultas de especialidade gratuitas

O município de Freixo de Espada à Cinta anunciou, em nota à imprensa, esta sexta-feira, que para combater os constrangimentos
da população no acesso a consultas médicas de especialidade, desenvolveu um projeto que pretende disponibilizar consultas
gratuitas de várias especialidades médicas para toda a comunidade.
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O município e a Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros (ULSNE) aprovaram em julho o projeto piloto que pretende
disponibilizar consultas gratuitas que estarão uma vez por mês disponíveis e contam com o apoio logístico do Centro de Saúde
local ao cargo.
O projeto iniciou oficialmente em setembro e, como afirma o município, “logo na primeira fase foi um sucesso, tendo as consultas
ficado completamente preenchidas, havendo necessidade de criar listagem de suplentes, com prioridade nas próximas consultas a
realizar”. Devido ao êxito obtido no primeiro mês, o município pretende alargar o projeto e tornar as consultas mais regulares e
com mais especialidades médicas.
No presente mês está previsto duas datas para as consultas. “No dia 22 de outubro realizar-se-ão consultas das especialidades de
Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia e Psicologia. Por sua vez, nos dias 29 e 30 de outubro terão lugar consultas das especialidades
de Dermatologia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Urologia, Cardiologia, Clínica Geral, Pneumologia, Medicina
Paliativa e Pediatria.”, anuncia o comunicado.
As consultas estarão disponíveis para a população do concelho, mas também para os utentes das Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS).
O município de Freixo de Espada à Cinta afirma que pretende continuar a melhorar o apoio necessário à comunidade, daí estar em
conversações com o Governo para alargar o horário do Centro de Saúde, passando este a funcionar até às 24h e a proposta de
reabertura diária da Sala de Fisioterapia.
A autarquia ainda conclui que “a saúde é uma prioridade do Executivo Autárquico que continuará a trabalhar em prol da saúde,
qualidade de vida e bem-estar da população do concelho, cuja interioridade e distanciamento geográfico dos núcleos de saúde
mais próximos causa vários constrangimentos, aliados à vertente económica que, muitas vezes, priva a população do acesso
atempado a cuidados de saúde básicos. Este projeto não seria possível sem a disponibilidade, o voluntarismo e a dedicação dos
clínicos voluntários, assim como do apoio logístico da ULSNE e do Centro de Saúde, parceiros fundamentais para o sucesso desta
iniciativa.”

