
Medalha de Mérito atribuída a 18 médicos
É um dos momentos solenes dos congressos nacionais da
Ordem dos Médicos e, nesta 22ª edição, não foi exceção.
Foram distinguidos 18 profissionais com Medalhas de
Mérito, pelos seus percursos excecionais que
engrandecem a medicina e a ciência, servindo de exemplo
para as próximas gerações de médicos. “Estes médicos
têm tido um papel absolutamente essencial”, e construíram
um “percurso que nos honra a todos, médicos, sociedade
e país”, elogiou o bastonário, Miguel Guimarães.

Saiba mais >>

Uma nova liderança para os médicos
Ana Paula Martins – bastonária da Ordem dos
Farmacêuticos – foi convidada a refletir sobre o papel do
médico nas equipas de saúde. A líder dos farmacêuticos
não tem dúvidas de que “a centralidade do médico nas
equipas de saúde” é “totalmente inquestionável”. Numa
fase de mudanças sociais e tecnológicas, “urge que os
médicos assumam também uma nova e renovada
liderança num tempo que, sendo de oportunidades e
desafios, é também o tempo de todos os perigos”.

Saiba mais >>

Coleção "Médicos Escritores" na íntegra
No âmbito das comemorações do seu 80º aniversário, a
Ordem dos Médicos começou a disponibilizar, em parceria
com o Público e a editora A Bela e o Monstro, a coleção
"Médicos Escritores". Todas as terças-feiras sai com o
jornal um novo volume, mas agora terá a oportunidade de
adquirir todos os livros desta colecção a um preço
exclusivo. Não perca a oportunidade de ler obras de Egas
Moniz, Fernando Namora ou Miguel Torga, entre outros.

Saiba mais >>

Mérito em Gestão de Saúde

A 6.ª edição da Distinção de Mérito em
Gestão dos Serviços de Saúde vai
realizar-se, no dia 19 de outubro, às
18h, no auditório principal da Secção
Regional Sul da Ordem dos Médicos.
Nesta edição serão distinguidos os
médicos Germano de Sousa e Victor
Ramos, numa cerimónia com várias
intervenções.

Saiba mais >>

X Jornadas do Médico Interno

As X Jornadas do Médico Interno da
Região Autónoma da Madeira oferecem
aos internos um programa científico
abrangente, pormenorizado e com
temas adaptados à realidade do mundo
atual, que vão desde a Patologia do
Sono à Patologia Cardiovascular,
passando ainda pelo Envelhecimento
Ativo.

Saiba mais >>

Sapo/Lusa
Equipa de médicos portugueses operou
14 crianças em missão na Jordânia

Ler mais >>

Jornal de Notícias
231 recém-especialistas formados no
SNS não ficaram no serviço público

Ler mais >>
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22º Congresso Nacional da OM
Miguel Guimarães inaugurou o evento a enaltecer a dedicação dos médicos do SNS.

O 22º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos decorreu entre os dias 26 e 28 de
setembro, na Secção Regional do Norte, e teve como tema “O médico líder na Saúde e
na Sociedade”. A conferência inicial foi proferida pelo presidente do congresso, Miguel
Guimarães, que enalteceu a dedicação dos cerca de 28 mil médicos, especialistas e
internos, que trabalham no SNS. O bastonário aludiu a alguns nomes que marcaram a
evolução da medicina em Portugal, tais como Ricardo Jorge, Miguel Bombarda, Júlio de
Matos, Egas Moniz, Abel Salazar, Corino de Andrade, Baltazar Rebelo de Sousa,
Gonçalves Ferreira, Miller Guerra, Linhares Furtado, Albino Aroso, Victor Ramos, entre
outros. Na análise da atualidade, sobre a Lei de Bases da Saúde, o bastonário
lamentou que se esteja a “tentar validar cientificamente - através de uma lei da AR -
terapêuticas que não têm qualquer validade científica”, numa atitude que definiu como
de desconsideração “pelos profissionais que todos os dias fazem o melhor pelos
doentes”.

Saiba mais >>
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