
CERIMONIA

Marcelo pede melhores
condições para médicos
PRESIDENTE O Há consensos para ser dado um passo em frente na resolução de importantes
problemas BASTONÁRIO O Melhores condições de trabalho evitam saídas para o estrangeiro

Juramento de Hipócrates juntou 500 jovens médicos na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa

JOÃO SARAM AGO

O
Presidente da República
sublinhou, ontem, que
foi reforçado o consenso

para serem "criadas melhores
condições no Serviço Nacional
de Saúde, a começar no esta-
tuto dos médicos, com melho-
res condições profissionais,
para que possam cabalmente
exercer".

No final da cerimónia do Ju-

ramento de Hipócrates presta-
do pelos médicos recém-for-
mados, Marcelo Rebelo de
Sousa salientou que há con-
senso entre todos os partidos
para "ser dado um passo em
frente para a resolução de pro-
blemas importantes no Serviço
Nacional de Saúde" .

Por sua vez, o secretário de
Estado da Saúde, António Sa-
les, salientou que estão a ser

realizados esforços para que
"todos os médicos possam ter a

especialidade". Lançou tam-
bém o apelo aos médicos para
"que não emigrem" , acrescen-
tando: "O País precisa de vo-
cês, para aderirem ao Serviço
Nacional de Saúde. "

Para o bastonário da Ordem
dos Médicos, Miguel Guima-
rães, "se os jovens médicos fo-
rem acarinhados, se melhora-



rem as suas condições de tra-
balho, vão querer ficar em
Portugal".»
SECRETARIO DE ESTADO

FEZ 0 APELO PARA
MÉDICOS NÃO EMIGRAREM

SAIBA MAIS

Hipócrates
Grego que nasceu há

2500 anos é

considerado o 'pai' da

Medicina. Elaborou e

cumpriu um rigoroso
código de ética.

500
médicos cumpriram
ontem o Juramento
de Hipócrates na Aula

Magna da Reitoria da

Universidade Lisboa.

Juramento
Ojuramentoéefetua-
do pelos médicos, por
ocasião de sua for-
matura. Juram prati-
car a medicina hones-
tamente.

DEPOIMENTOS

CATARINA SANTANA, 25 ANOS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

"Tenciono ingressar no

Serviço Nacional de Saúde"
"Tenho por

objetivo seguir
a especialidade
em psiquiatria.
Como moro em

Lisboa, gostaria
de ficar num hospital desta

área. No futuro, tenciono in

gressar no Serviço Nacional

de Saúde."

FILIPE JACINTO, 36 ANOS
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

"Pretendo vir a exercer no
Algarve por ser de Faro"
"Pretendo vir
a exercer no

Algarve, pois
sou de Faro. E te-

nho interesse
em ficar no Servi-

ço Nacional de Saúde. Há

uma falta de médicos em vários

hospitais. Depende de muitos

fatores a resolução dos

problemas, nomeadamente
do Governo."

CATARINA CORTESÃO, 42 ANOS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

"Acérrima defensora do

Serviço Nacional de Saúde"
"Sou uma acérri-
ma defensora do

Serviço Nacional

de Saúde (SNS).
Não vejo qualquer
inconveniente em

trabalhar para o SNS. Ainda não

sei qual será a especialidade.
Gostava de trabalhar nesse

grande hospital que é o Amado-
ra-Sintra."


