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A ANEM, legítima representante dos estudantes de Medicina
em Portugal, vem por este meio manifestar a sua
solidariedade para com o movimento dos médicos de
Portugal em defesa do Serviço Nacional de Saúde.

Os estudantes de Medicina reconhecem que a realidade
socioeconómica em Portugal é grave, facto que tem exigido
grandes esforços a todos os portugueses e a todas as classes
profissionais.
No entanto, a atual situação não pode servir de pretexto para a
implementação de novas políticas que prejudiquem o Serviço
Nacional de Saúde e a Saúde dos Portugueses. Quaisquer
alterações na organização do Sistema de Saúde,
principalmente aquelas que se repercutem na
qualidade dos serviços prestados, devem ser discutidas
de forma ampla e transparente. A universalidade e
acessibilidade dos cuidados de saúde não deverá ser posta em
causa por motivos de contenção financeira, mas sim assegurada
a todos os cidadãos, tal como tem sido a filosofia do Serviço
Nacional de Saúde.
A ANEM defende que é a existência de equipas de saúde
dinâmicas e que cooperem entre si que permite uma
formação médica contínua, de qualidade e adaptada às
exigências da Medicina atual. Equipas precárias e instáveis
podem prejudicar não só a formação dos profissionais,
como a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos
cidadãos portugueses.
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A atuação do Governo nas suas políticas de Saúde, em particular
com a classe médica, tem-se pautado por um desconhecimento
da real saúde dos portugueses e da prática clínica. Assim, os
estudantes de Medicina encontram-se solidários com a
Ordem dos Médicos, os Sindicatos Médicos e as Associações
Médicas na greve convocada para os próximos dias 11 e
12 de Julho.

Lisboa, 2 de Julho de 2012

P’la ANEM,

Manuel Rocha Abecasis
Presidente da Direção
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