
Contas do SNS demonstram má gestão
O Serviço Nacional de Saúde registou no ano passado um
prejuízo de 848 milhões de euros, o que representa um
agravamento de 502 milhões de euros em relação a 2017.
Miguel Guimarães sublinha que “é com grande
preocupação que a Ordem dos Médicos recebe este
relatório". O bastonário afirma ter caído por terra "a teoria
das contas certas e do país exemplo que consegue manter
os serviços públicos sem derrapagem orçamental".

Saiba mais >>

"The Lancet" faz balanço negativo do SNS 
"A falta de investimento no SNS está a impedir a
modernização de hospitais e a substituição de material
médico obsoleto”. Quem o escreve é o The Lancet, uma
das publicações médicas mais prestigiadas do mundo.
Num editorial que assinala o 40º aniversário do SNS, a
publicação considera que “os trabalhadores ficam
desmotivados com as precárias condições de trabalho e
procuram emprego no setor privado e no estrangeiro”.

Saiba mais >>

“O País das Uvas”

A obra de Fialho de Almeida, "O País
das Uvas" é o sexto volume da coleção
"Médicos Escritores" que a Ordem dos
Médicos dinamizou em parceria com o
Público e a editora "A Bela e o Monstro".
A obra descreve Portugal no fim do séc.
XIX e é considerado um dos melhores
livros de contos do autor.

Saiba mais >>

Fórum “O Cérebro no Século XXI”

Este Fórum integra a comemoração do
70.º aniversário da atribuição do Prémio
Nobel da Fisiologia e Medicina a Egas
Moniz. Terá lugar em Coimbra, no
Convento de S. Francisco, a 26 de
outubro e conta com o Alto Patrocínio de
Sua Excelência o Presidente da
República.

Saiba mais >>

Saúde: A Prioridade da Legislatura

A Convenção Nacional da Saúde e a
Universidade NOVA de Lisboa 
organizam, no dia 12 de novembro, a
conferência “Saúde: A Prioridade da
Legislatura”. A iniciativa decorrerá, entre
as 09h00 e as 13h00, na Reitoria da
Universidade NOVA de Lisboa – Campus
de Campolide.

Saiba mais >>

Fundo de Apoio à Formação Médica

Até dia 5 de novembro estão abertas as
candidaturas para o Fundo de Apoio à
Formação Médica. Esta é a segunda
edição da iniciativa do Conselho
Nacional da Ordem dos Médicos que
visa apoiar os médicos em cursos de
formação ou em publicações em revistas
científicas com fator de impacto.

Saiba mais >>

Observador
Projeto para diagnóstico precoce de
leucemia envolve 4000 voluntários

Ler mais >>

TVI
Fim-de-semana difícil nas urgências dos
hospitais a Sul do Tejo

Ler mais >>
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Garcia de Orta: urgência pediátrica em rutura
Urgência pediátrica fechou, durante a noite, duas vezes em três dias.

O primeiro encerramento teve lugar entre as 20h de dia 12 de outubro e as 08h de dia
13. Mais recentemente o problema voltou a acontecer, desta vez das 21h de dia 14 às
8h30 de dia 15. Miguel Guimarães considera que o encerramento da urgência
pediátrica do Garcia de Orta durante estas duas noites representa uma “falência do
Ministério da Saúde e do Estado”, que está há meses sem resolver a situação.
O bastonário da Ordem dos Médicos entende que “é inaceitável e incompreensível que
a situação não tenha sido ainda resolvida”. “Este serviço recebe cerca de 150 crianças
por dia e chega a ser assegurado por um médico especialista e um médico interno”,
realçou. Os sinais de alerta começaram a surgir no final de 2018 e a própria Ordem
avisou do risco da urgência pediátrica do Garcia de Orta poder vir a encerrar à noite.
Tanto por parte da tutela como da administração precedente apenas existiu a
preocupação de garantir publicamente que a posição da Ordem dos Médicos era
manifestamente exagerada – ao invés de se investirem todos os esforços no sentido de
reforçar o quadro de pediatras.

Saiba mais >>
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Saiba mais >>
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