COMUNICADO
DEFENDER OS DOENTES, RESPEITAR OS MÉDICOS

O Fórum Médico reunido a 17/4/2019, em Lisboa, na sede nacional da Ordem dos Médicos, após
análise do estado atual do SNS, dos graves problemas que afetam os doentes e os médicos e do
desprezo e desinteresse revelado pelo Ministério da Saúde, deliberou:

1. Exigir o aumento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, traduzida num
investimento público cujo orçamento em percentagem do PIB seja semelhante ao que existe na
média dos países da OCDE;

2. Exigir a aplicação prática da Carreira Médica, com abertura anual de concursos para todas as
categorias e graus, e a progressão a todos os níveis na Carreira;

3. Exigir a criação da Carreira Médica no setor privado e social de acordo com proposta a ser
apresentada pelos Sindicatos e pela Ordem dos Médicos;

4. Alertar a sociedade civil e o poder político para o facto de o Serviço Nacional de Saúde estar no
limite da sua própria sobrevivência com todas as consequências negativas que poderá ter na
sociedade civil e na democracia;

5. Denunciar a falta de respeito do Ministério da Saúde pelas estruturas representativas dos médicos,
perante compromissos já assumidos pelo atual Governo e os processos negociais em curso;

6. Esclarecer os portugueses que a maioria das reivindicações dos médicos se relacionam com a
defesa da qualidade da medicina e do acesso dos doentes a cuidados de saúde em tempo
clinicamente aceitável. Por isso, temos defendido publicamente condições de trabalho dignas,
planeamento e organização do serviço público, uma política correta de gestão de recursos humanos
que valorize a opção dos médicos pelo SNS, e aumento da capacidade de resposta;

7. Apoiar os Sindicatos na reivindicação de uma nova tabela salarial adequada ao nível da
responsabilidade que os médicos têm na sociedade civil e descongelamento de salários, e na adoção
das formas de luta reivindicativa que considerarem necessárias para salvaguar o SNS, as condições de
trabalho e o capital humano;

8. Exigimos da parte do Ministério da Saúde a publicação de legislação sobre o ato médico;

Na medida das exigências enunciadas, o Fórum Médico vai desde já iniciar um conjunto de
iniciativas que consideramos relevantes:

1. Denunciar publicamente e junto das autoridades competentes o prejuízo humano que o Ministério
da Saúde está a causar aos cidadãos e, em especial, aos doentes, responsabilizando diretamente a
ministra da Saúde pelas consequências negativas resultantes das graves deficiências existentes no
SNS;

2. Denunciar todas as situações de potencial falência de segurança clínica, que podem causar dano
ou custar a vida aos doentes e aos médicos. Nestas situações, os médicos vão ser aconselhados a
apresentar declarações de denúncia à Ordem dos Médicos e a não prestarem serviço em condições
de falta de segurança clínica de acordo com as regras deontológicas;

3. Desenvolver em parceria com Associações de Doentes e a Comunicação Social um périplo pelo SNS
no sentido de avaliar o que está bem e o que está mal na Saúde. Os relatórios das visitas serão
publicados e entregues às autoridades competentes;

4. Desenvolver e assinar uma petição com o título “Salvar o SNS” com objetivos concretos, que
permitam diminuir as desigualdades sociais em saúde e cumprir a Lei do SNS e a Constituição da
República Portuguesa. Petição a ser entregue na AR como forma de desagrado pelo atual estado do
SNS;

5. Durante os congressos e reuniões médicas dedicar 15 minutos a divulgar publicamente as
insuficiências do SNS e os resultados da atividade médica;

6. Desenvolver ações de informação em saúde para os cidadãos de todo o país, através de todos os
médicos que trabalham em Portugal;

Unidos somos mais fortes e seremos intransigentes na defesa da qualidade e da segurança clínica.
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