SINDICATO DOS MÉDICOS DO NORTE

É urgente a abertura do concurso para ingresso de Médicos de Família no Serviço
Nacional de Saúde

A Direção do Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) tomou conhecimento do descontentamento
dos recém-especialistas de Medicina Geral e Familiar (MGF) que recentemente fizeram o exame
final de especialidade.
O SMN considera que os motivos deste descontentamento devem ser analisados pelas entidades
competentes, sendo essencial a realização urgente do concurso que permitirá o seu ingresso na
carreira médica e no Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Portugal tem carência de Médicos de Família (MF) e apenas na região Norte calcula-se que
são necessários pelo menos 70 para atingir uma cobertura completa da população.
A Direção do SMN recorda que há um número significativo de MF com carga de trabalho excessiva
e que, de uma forma generalizada, as listas de utentes têm um número muito elevado de pessoas e
famílias.
Recorda ainda que há listas de utentes a ser asseguradas por médicos internos, portanto em
formação, devido a ausências mais ou menos prolongadas de MF.
A juntar aos cerca de 100 médicos que recentemente terminaram a especialidade de MGF, há
também um número significativo que em concursos anteriores não ficaram no SNS e agora se
poderão candidatar ao concurso a abrir.

Assim, o SMN defende a urgente abertura do concurso público e que sejam abertas todas as vagas
onde há falta de MF, de forma a assegurar MF e prestação de cuidados de saúde de qualidade a
toda a população.

Reitera ainda a importância da realização de concursos de mobilidade anuais, que garantam a
possibilidade de alteração do local de trabalho sem perda da vinculação ao SNS, evitando
desvinculações precipitadas com objetivo de concorrer a outros concursos, que não beneficiam o
regular funcionamento dos serviços.

Considera também fundamental garantir uma estabilização dos modelos de exames finais, cujas
recorrentes e intempestivas alterações nos últimos anos em nada contribuem para a credibilidade
e normalidade dos processos avaliativos.
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