
Porto com Norte- Fórum de Cidadania

Celebrar Abril defendendo o SNS

Em  breve  estará  em  discussão  pública  uma  nova  Lei  de  Bases  para  a
Saúde*.

O  SNS  é  uma  das  bandeiras  de  Abril  que  não  pode  cair.  A  progressiva
passagem para o sector  privado das responsabilidades do SNS implicam
neste momento a transferência para este de cerca de cinco mil milhões de
euros anualmente. A debandada dos profissionais de saúde,  a incapacidade
de assegurar a formação especializada de novos médicos, os atrasos nas
consultas hospitalares e o sub financiamento crónico são apenas alguns dos
muitos problemas que afectam o SNS. Face aos ataques de que tem sido
vítima, só uma mobilização  dos cidadãos pode impedir a continuação duma
deriva que põe em risco o direito à saúde face ao negócio da saúde.

Para  defesa  do  SNS  é  necessário  tornar  claras  várias  questões
essenciais:

Existe  actualmente  algum  planeamento  em  Saúde  que  distribua
racionalmente  os  recursos  e  evite  redundâncias  de  instalações  e
equipamentos?

Se, conforme a lei de bases de 90, o SNS é concorrente da privada, como
podem os profissionais trabalhar simultaneamente para duas instituições
concorrentes? O que resulta desta contradição?

Porque razão o SNS e os Subsistemas de Saúde recorrem massivamente ao
sistema privado para realizar análises, imagiologia…?

Como gerir a Saúde? Há benchmarks na gestão da utilização dos auxiliares
de diagnóstico?

Que relações existem entre o ADSE e outros subsistemas com o SNS?

Há avaliação de desempenho dos profissionais e incentivo à melhoria dos
serviços?

Como pode a nova lei de bases responder ao envelhecimento populacional?

Que sentido faz haver taxas “moderadoras” paga pelos utentes em actos
solicitados pelos próprios elementos do SNS?

Pode esperar-se uma nova visão estratégica da comissão de revisão da lei
de Bases da Saúde nomeada pelo governo,  maioritariamente constituída
por juristas?



Que  Estratégia  será  necessária  para  recentrar  o  SNS  no  cidadão,
promovendo  a  saúde,  prevenindo  a  doença  e  garantindo  o  acesso  dos
cidadãos?

Estas e outras questões, porventura mais criticas, deverão ter resposta dos
nossos  convidados  e  dos  participantes  em  dois  painéis  numa  sessão  a
realizar No Orfeão do Porto (Pr. da Batalha 120 1º), no próximo dia  21 de
Abril, Sábado com início às 15 00, seguida dum jantar de convívio.

* Despacho n.º 1222-A/2018

SESSÃO PÚBLICA

CELEBRAR ABRIL DEFENDENDO O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

SÁBADO, 21 DE ABRIL, ÀS 15 HORAS

ORFEÃO DO PORTO, PRAÇA DA BATALHA 120 1º

PROGRAMA 

15:00-17:00 - Virtudes e problemas do SNS

Moderador: Artur Miranda

Jorge Almeida cardiologista, membro da direção do SMN (FNAM)

Carlos Alberto Silva Presidente do CA do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa

João Arriscado Nunes investigador do Centro de Estudos Sociais 

(Universidade de Coimbra)

17:00-17:30  Café

17:30 -19:30 -  Estratégia para uma nova Lei de Bases da 

Saúde

Moderador: José Cavalheiro



 Cipriano Justo médico e professor de Saúde Pública

Moisés Ferreira deputado do BE e vice presidente da Comissão de Saúde da 

AR

Bernardo Vilas Boas ex presidente da Associação das Unidades de Saúde 

Familiar

Manuel Pizarro ex Secretário de Estado da Saúde

20:00 – JANTAR-  CONVÍVIO NO MESMO LOCAL  

20€   Inscrições até ao dia 18 de Abril:

jcavalheiro@netcabo.pt  966 003 598   zemariasilva51@gmail.com 933 409 

304

mailto:jcavalheiro@netcabo.pt
mailto:zemariasilva51@gmail.com

