Comissão para a Reforma da Saúde Púbica

Reunião dia 10 de Novembro de 2016
Terceira Reunião
Até ao início da reunião foram partilhadas com o grupo, para além do documento em forma de
rascunho tal como ficou na última reunião, o mesmo documento já editado pelo Dr. Pedro Serrano
e um conjunto de comentários e sugestões de Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e do Dr. Rui
Portugal.
Iniciou-se o debate sobre o documento editado pelo Dr. Pedro Serrano. Foram introduzidas várias
sugestões.
O grupo reintroduziu o debate sobre o posicionamento dos serviços de saúde pública dentro do
Serviço Nacional de Saúde. Todos os membros do grupo se pronunciaram sobre este assunto
tendo-se observado três tipos de posicionamento – criação de uma estrutura própria e
independente em Saúde Pública, manter a integração dos serviços de igual forma na arquitectura
actual do SNS, nas ARSs e ACES ou ULS, ou manter os serviços criando uma formulação para
reforçar independência e tomada de decisão. O tema foi demoradamente debatido.
Foi considerado consensual que a situação atual não é favorável a uma boa prestação por parte
dos Serviços de Saúde Pública (Departamentos de Saúde Pública a nível regional e USP a nível
local). Foi consensual que é necessário destacar as funções da saúde pública e garantir que todas
estarão revertidas no documento.
Uma parte do grupo considerou que a discussão sobre a lei não é a mais adequada, mas que
deveria haver uma discussão mais abrangente e posteriormente revertida para a legislação.
O grupo continuou a trabalhar no artigo 4º - organização dos serviços de saúde.
O DG formulou convite para os Sindicatos da área dos Técnicos de Saúde também estarem
presentes na próxima reunião.
A Dra. Ana Veiga ficou de reformular o texto com uma expressão de interpretação e coerência
jurídica a ser enviado a todos para continuar discussão na próxima reunião.

