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NOTA DE IMPRENSA

GREVE DE MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO
HOSPITAL DE BRAGA
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRN) tomou conhecimento das razões invocadas por
médicos do serviço de Anestesiologia do hospital de Braga para, através do Sindicato Independente dos
Médicos (SIM), recorrerem a uma greve que se encontra agendada para os dias 30 e 31 de Maio.
As várias razões apresentadas traduzem, de uma forma geral, disfunções de organização a nível técnico e a
nível do trabalho médico, com potenciais reflexos na qualidade e segurança do tratamento dos doentes.
Em particular, agendamentos de cirurgias decididos e realizados por ‘não médicos’, anestesias asseguradas de
forma frequente por médicos tarefeiros contratados a empresas de recrutamento e a carência de
equipamentos considerados essenciais para a boa prática anestésica, são situações preocupantes e que urge
resolver de imediato.
De resto, a não aplicação da legislação em vigor relativa à Carreira Médica no que respeita à qualificação,
formação médica contínua e regime de trabalho dos profissionais, constituí uma circunstância especialmente
grave com implicações negativas potenciais na qualidade da formação dos especialistas e dos internos de
especialidade de anestesiologia.
O CRN apoiou de forma inequívoca a última Greve Nacional dos Médicos. Em defesa do SNS, da Carreira
Médica e da qualidade do exercício da medicina. Todos temos o dever e a obrigação de defender o direito dos
doentes a cuidados de saúde de qualidade. É uma questão de equilíbrio e justiça social.
Neste contexto, o CRN, com base nos valores e princípios que defende, e dada a natureza e potencial
gravidade das razões invocadas pelos médicos de anestesiologia, vem publicamente apelar a um entendimento
urgente com a Direcção do hospital de Braga para que sejam encontradas soluções que permitam resolver as
várias questões elencadas no comunicado do SIM.

Porto, 27 de Maio de 2013
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
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