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Degradação das listas de espera
envergonha Portuga
Os hospitais do SNS têm taxas de incumprimento dos
tempos de espera de 18,5% nas cirurgias programadas e
de 39% nas primeiras consultas de especialidade
hospitalares. “Estes resultados são desastrosos e devem
envergonhar-nos enquanto país", refere Miguel
Guimarães.

Ler mais >>

Mais de 70% dos médicos com dificuldades
em conciliar trabalho no SNS com família
Conciliar profissão e família é um desafio para os médicos,
com 73% dos profissionais a assumirem essa
dificuldade quando trabalham no SNS. “(...)estes números
infelizmente vão ao encontro do que a Ordem dos Médicos
sente no terreno", sublinha o bastonário.

Ler mais >>

Dia Mundial do Médico de Família
A OM assinalou, no dia 19 de maio, o Dia Mundial do
Médico de Família, com uma entrevista à especialista em
MGF, Marta Barroca. O fascínio pelo papel do Médico de
Família e a forma multifacetada como esta especialista
orienta o percurso em saúde foram alguns dos temas de
conversa.

Veja o vídeo >>

Convenção Nacional da Saúde

A edição de 2019 do maior debate sobre
o presente e o futuro da Saúde em
Portugal tem data marcada para o dia
18 de junho. Miguel Guimarães é o
chairman da iniciativa.

Saiba mais >>

Congresso de Cirurgia Ambulatória

De 27 a 29 de maio realiza-se o 13º
Congresso Internacional de Cirurgia
Ambulatória, no Porto, organizado
pela International Association For
Ambulatory Surgery (IAAS).

Saiba mais >>

Debate "Olhares Cruzados"

"O estado do SNS e o SNS do Estado" é
o tema do 3º debate do ciclo organizado
pelo jornal Público e pela Universidade
Católica Portuguesa. O bastonário da
OM participa no dia 29 de maio.

Saiba mais >>

Congresso de Medicina Preventiva

O II Congresso de Medicina Preventiva
decorre de 30 de Maio a 1 de Junho na
Faculdade de Medicina da UP e tem
como objetivo a atualização de
conhecimentos em Medicina Preventiva.

Saiba mais >>

RTP
"Associação 'Dignitude' em campanha
de apoio à compra de medicamentos"

Ler mais >>

Correio da Manhã
"Hospitais lotados suspendem cirurgias
no Algarve"

Ler mais >>
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Burnout nos médicos em Portugal
Dados inquietantes levam Ordem a criar Gabinete Nacional de Apoio ao Médico

 
Cerca de 66% dos médicos portugueses relatam um nível elevado de exaustão
emocional, 39% demonstram níveis elevados de despersonalização e 30% referem uma
elevada diminuição da realização profissional. Com estes três indicadores juntos estão
reunidos os fatores necessários para o aparecimento da síndrome de burnout, conclui o
estudo nacional financiado pela Ordem dos Médicos sobre burnout nos médicos em
Portugal. Para o bastonário, Miguel Guimarães, é “fundamental e urgente tomarmos
medidas concretas de apoio aos profissionais de saúde, pelo que a Ordem decidiu criar
um Gabinete Nacional de Apoio ao Médico que dará resposta a estes casos, mas
também a outros episódios que infelizmente têm vindo a crescer, como a violência
contra profissionais de saúde”.

Ler mais >>
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