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SAÚDE HÁ 25 HOSPITAIS COM CARÊNCIA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

Urgências com
falta de pediatras
Ordem dos Médicos alerta para os riscos para a saúde e vida das crianças

assistidas em serviços de Urgência que não cumprem os requisitos exigidos

CRISTINASERRA

Em25hospitais há falta depediatrasoquefazcom que alguns serviços de
Urgência Pediátrica não

cumpramos requisitos exigidos
pelo Colégio da Especialidade da
Ordem dos Médicos Uma ca

rência que aumenta os riscos
para a saúde e vida das crianças
O alerta foi feito por directores
de Pediatria às administrações
hospitalares e à OrdemdosMé
dicos OM O CM sabe que aos
consultórios privados chegam
crianças que não forambem as
sistidas na Urgência Pediátrica
No total há 33 vagas de Pediatria
porpreencher
António Brito

Avô antigo presi
dente da Sociedade

Portuguesa de Pe
diatria afirmou ao
CM que já assistiu
nasua clínica crian

ças com agrava
mento da doença
Nessas situações os
menores tinham ido

primeiro aUrgências hospitala
res e tinham sido assistidos por
médicosnão especialistas

Ao Colégio de Pediatria da
OM chegaram denúncias de que
algumas administrações hospi
talares estão a pressionar os di

rectores de Pediatria para redu
zir as equipas da Urgência Pe
diátrica em especial no período
nocturno devido ao contexto
de contenção económica O
Colégio de Pediatria determina
que são necessários nomínimo

dois pediatras em
presença física 24
horas por dia para
que um hospital
possa manter uma
Urgência Pediátrica
e uma maternidade
a funcionar De ou

tra forma não há
condições mínimas
para garantir a qua

lidade e a segurança dos cui
dados

Obastonário daOM JoséMa
nuel Silva reconhece que os
hospitais têm feito um esforço
para a contratação de pediatras
mais informaçãonapág 47

PORMENORES

TRANSPORTENEONATAL

Algumas maternidades não
dispõem de ambulância
para o transporte neonatal
o que agrava as condições

de assistência aos recémnascidos
CONCURSO

OMinistério da Saúde abriu

vagas para 427 médicos de
várias especialidades para
colmatar as necessidades

RECURSOA EMPRESAS

A falta de pediatras leva as
administrações hospitala
res a recorrerem à contrata

ção pelas empresas de clíni
cos não especialistas

Correio Manhã

1/17

S/Cor

603

174177

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):27122012

Saúde


