
Bastonário "humanista e disponível" 
Miguel Guimarães, agora reeleito bastonário da Ordem
dos Médicos para o triénio 2020-2022, é elogiado pelos
seus doentes como um médico "humanista e disponível".
Numa peça da TSF, alguns testemunhos dão conta do seu
perfil que não se alterou com as funções de bastonário. "É
um humanista profundo, de uma disponibilidade sem
limites. O facto de ser bastonário não atrapalha o exercício
da profissão (...) está sempre pronto".

Saiba mais >>

Cuidados Paliativos: estudo mostra falta de tempo

O Observatório Português de Cuidados Paliativos revelou
que em metade das equipas dessa área os médicos
apenas têm, diariamente, nove minutos ou menos por
cada doente e os psicólogos e assistentes sociais um a
dois minutos. O estudo aponta que, em 2018, acederam a
cuidados paliativos 25.570 doentes adultos e 90 em idade
pediátrica, números muito aquém das necessidades de
102 mil doentes adultos e cerca de 8 mil em idade
pediátrica.

Leia o estudo >>

"Quatro médicos contaram-me agressões"
Em entrevista ao Jornal de Notícias, Miguel Guimarães
lamentou que os médicos sejam alvo "de muitas
agressões". "Só hoje quatro médicos contaram-me que já
foram agredidos", confessou. O bastonário da Ordem dos
Médicos defendeu que utentes agressores devem ser
excluídos da lista do médico de família e mudar de centro
de saúde. Sobre a violência crescente garantiu que só
conhecemos a ponta do iceberg.

Saiba mais >>

Otorrinolaringologia em Coimbra

"Oito décadas de otorrinolaringologia em
Coimbra" é uma coletânea que será
apresentada no próximo dia 6 de
fevereiro na OM, em Coimbra. A obra
conta com a coordenação de António
Diogo de Paiva, Pedro Tomé e Carlos
Seabra e divulga dados da história da
especialidade.

Saiba mais >>

"Masterclass on Prostate Cancer"

O Lisbon Masterclass on Prostate
Cancer – LisPro decorre durante os dias
26 e 27 de junho de 2020 no Hotel
Olissippo Oriente, em Lisboa. Trata-se
de um evento de impacto internacional,
organizado pelo Instituto da Próstata e
Incontinência Urinária, que conta com a
participação de vários especialistas.

Saiba mais >>

Jornal de Negócios
Ordem dos Médicos quer captar 700
milhões para ensaios clínicos

Ler mais >>

Deutsche Welle
Após a passagem do Idai, surto de
pelagra afeta centro de Moçambique

Ler mais >>
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Bastonário reeleito com maior votação de sempre
Resultados provisórios indicam uma votação de 93% (15.551 votos).

Miguel Guimarães foi ontem, dia 16 de janeiro, reeleito bastonário da Ordem dos
Médicos. Para este segundo mandato, que desempenhará no triénio 2020-2022, os
resultados provisórios indicam que já alcançou uma votação de 93% (15.551 votos).
Este valor representa um reforço de 5000 votos expressos em relação ao que tinha
acontecido em 2017, altura em que Miguel Guimarães obteve 73,69% (10.830 votos).
Esta foi a maior votação de sempre para bastonário, tendo sido apurados, até ao
momento, 16.723 votos. Para o Conselho Regional do Norte, com lista única, foi reeleito
António Araújo. Carlos Cortes também foi reeleito para um novo mandato no Conselho
Regional do Centro, onde também era candidato único. Para o Conselho Regional do
Sul existiam duas listas, a lista A, encabeçada por Paulo Valejo Coelho, e a lista M,
liderada pelo atual presidente do Conselho Regional do Sul, Alexandre Valentim
Lourenço. Venceu a lista M.

Saiba mais >>
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