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saúde e bem estar
A sociedade,
a saúde e a
enfermagem
em 2013

dentro dele”. É nos serviços do SNS que, ao longo
de décadas, têm recebido
formação as novas gerações
de proﬁssionais.
SNS presta cuidados a
mais de 85% dos cidadãos
Nos serviços do SNS recebem cuidados qualiﬁcados
mais de 85% dos cidadãos,
desde cuidados preventivos e de acompanhamento
regular próximo e continuado, até situações muito graves e complexas, independentemente da sua
situação socioeconómica
ou da sua idade e grau de
dependência.
As carreiras proﬁssionais,
centradas na evolução e diferenciação técnico-proﬁs-



  


111 A Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) inicia hoje um
ciclo de debates intitulado
“Repensar a formação de
enfermeiros do século XXI”.
“Sociedade, Saúde e Enfermagem em 2030” é o tema
do primeiro de três debates
previstos, que terá lugar (a
partir das 09H30) no Polo
B da instituição, em S. Martinho do Bispo, Coimbra,
e para o qual foram convidadas personalidades reconhecidas na área da saúde.
Constantino Sakellarides
(ex-diretor da Escola Nacional de Saúde Pública,
que integra o Comité de expresidentes da Associação
Europeia de Saúde Pública),
Gilles Dussault (professor
do Instituto de Higiene e
Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e
coordenador do Centro Colaborador da Organização
Mundial de Saúde para as
Políticas e Planeamento da
Força de Trabalho em Saúde) e os enfermeiros Maria Augusta Sousa (antiga
bastonária da Ordem dos
Enfermeiros) e Sérgio Gomes (Chief Nursing Ofﬁcer
da Direção-Geral da Saúde)
são os oradores.
Os debates, promovidos
pelo conselho técnico-científico da ESEnfC, têm por
objetivo recolher o contributo de peritos para a revisão curricular do curso de
licenciatura em Enfermagem ministrado na escola.

Neurobiologia
e avanços
terapêuticos
111 A Unidade de Reabilitação do Centro de Responsabilidade Integrada
de Psiquiatria, do Centro
Hospitalar e Universitário
de Coimbra (CHUC) vai organizar o Congresso “Da
neurobiologia aos avanços
das terapêuticas farmacológicas... pontes para as
abordagens reabilitativas”,
a decorrer nos dias 28 e 29
de maio, no Auditório do
Conservatório de Música
de Coimbra.
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um documento
a analisar no II
Congresso SNS
Património para
Todos, a decorrer em
2016, no Porto
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2 Do encontro sairá
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1 No debate













Encontro debateu,
ontem, em Coimbra, a
importância do “capital
humano” no SNS

sional e cientíﬁca “são pilar
essencial para a robustez e
resiliência do SNS”, destaca o texto Fundação para a
Saúde – SNS, sublinhando
que “têm sido fator para a
garantia da qualidade dos
cuidados de saúde”. O desenvolvimento proﬁssional
contínuo e a evolução e
aperfeiçoamento das carreiras proﬁssionais são decisivos para manter e aprofundar os bons resultados
conseguidos.
Descuidar ou menosprezar estes fatores, para
agilizar o “negócio” e o
“mercado” de saúde, é um
crime grave contra a saúde
e o bem-estar da população,
de acordo ainda com os responsáveis pela organização
do encontro de ontem e do
congresso de 2016.
“Medidas fragilizadoras
das equipas profissionais,
em especial nestes tempos
difíceis que afetam a maior
parte da população, minam
a conﬁança, a motivação e
o entusiasmo dos profissionais e comprometem o
futuro do SNS e a saúde de
todos”, sublinham ainda.
O SNS tem preservado,
mesmo em situações dif íceis, uma cultura de serviço
público altamente diferenciado e qualiﬁcado. Manter
e elevar este padrão implica
“investir nos seus proﬁssionais”. E para isso, destacam
ainda os responsáveis pelo
encontro, “é necessário que
cada cidadão conheça esta
realidade”, uma vez que “o
SNS é das pessoas”.













1 1 1 Personalidades
como Marc Danzon (ex-diretor da OMS Europa), Constantino Sakelllarides (Fundação para a Saúde – SNS) e
António Arnaut (fundador
do SNS), participaram ontem, em Coimbra, no debate “Proteger e promover o
Capital Humano do Serviço
Nacional de Saúde (SNS)”.
A iniciativa, da Fundação
para a Saúde – SNS, decorreu
na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, como
parte da preparação para o
II Congresso SNS Património de Todos, a realizar na
cidade do Porto em janeiro
de 2016.
O debate aconteceu em
torno de um documento
de trabalho, sendo que, de
acordo com fonte da organização, da discussão “resultará uma proposta de ação
neste domínio”, que será
divulgada e aprofundada
no Congresso do Porto.
O SNS, como destaca a Fundação para a Saúde, “apesar
de muitas contrariedades,
vive, sobrevive, supera adversidades e produz resultados de saúde que colocam
Portugal em lugares cimeiros, a nível mundial”. O segredo deste desempenho
ímpar, comparativamente
a outros setores económicos e sociais do país, “são
as pessoas, os proﬁssionais
que nele laboram”.
Praticamente todos os seus
proﬁssionais f desenvolveram as suas competências
no SNS. Atingiram “elevada
diferenciação profissional













Encontro decorreu, ontem, na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
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