A defesa dos doentes e do seu direito a cuidados de saúde de qualidade é um imperativo
ético, moral e cívico.
Caros Colegas,
É urgente quebrar o ciclo vicioso e precário que está a bloquear a Saúde em Portugal. A Saúde
necessita de uma nova agenda que seja mobilizadora de uma política diferente. Uma política
mais próxima das pessoas. Mais próxima dos doentes e dos profissionais de saúde. Em que a
sustentabilidade seja uma etapa mas não a meta final. Em que seja preservado o que
conseguimos fazer de bom e de bem. Em que o combate ao desperdício seja objectivo,
transparente e sem ‘compromissos’ ou ‘desperdícios’ políticos. Em que a instabilidade não seja
uma ameaça constante. Em que o doente ocupe o seu verdadeiro lugar no centro de todo o
sistema. Em que a Medicina seja valorizada e respeitada.

Cada vez é mais difícil acreditar na competência de quem nos governa. Temos que ser nós,
médicos, a mobilizar a nossa energia e em conjunto aplicar as nossas ideias e defender o SNS.

No próximo dia 30 de Junho, pelas 21h30, terá lugar na sede da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos uma Reunião Geral de Médicos com a seguinte agenda:

- Greve de Médicos anunciada pela FNAM.
- Medidas propostas pela Ordem dos Médicos no Memorando de Exigências remetido ao
Ministro da Saúde.

A sua presença é fundamental para continuarmos a acreditar que é possível, que vamos
conseguir!

Porto, 26 de Junho de 2014
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