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O trabalho dá saúde?
JOÃO FRAGA DE OLIVEIRA
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Urge uma real (e não apenas discursiva ou virtual) integração das políticas de trabalho e
emprego com as políticas, organização e meios da saúde pública.
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Faltam cinco milhões de
medicamentos nas farmácias todos
os meses
CATARINA DUARTE
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Governo usou política do medicamento como exemplo da intervenção face à crise.
Peritos alertam para os riscos na saúde.
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Observatório diz que o Governo
sofre do “síndroma da negação”
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Dados evidenciam efeitos negativos da crise da saúdedas pessoa
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“É de rir”, reage ministro da
Saúde às críticas de
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“negação” dos efeitos da
austeridade
TERÇA-FEIRA, 01 JULHO 2014 12:35 | JOÃO MIGUEL RIBEIRO

O ministro da Saúde defendeu-se: “É de rir” que o Observatório Português
dos Sistemas de Saúde acuse o Governo de “espírito de negação” sobre os
efeitos da austeridade ao nível da saúde. “Todos os dias falamos. Essas
situações existem e não são escondidas”, afirmou Paulo Macedo.
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http://www.ueline.uevora.pt/Canais/academia/(item)/13812
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Observatório Português dos Sistemas de Saúde apresenta Relatório
de Primavera 2014
O Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) apresenta hoje, dia 30 de junho, pelas 14h30, na Fundação Calouste
Gulbenkian, o Relatório de Primavera 2014, este ano com o título “Saúde: Síndroma de Negação”. Disponibiliza-se abaixo o
Relatório para download.
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Governo "ignora sofrimento das pessoas"
Relatório conclui que existe um "impacto negativo da crise sobre a saúde
das pessoas", mas que há "um esforço para negá-lo, quer da União
Europeia, quer do governo português".
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Observatório acusa Governo de
ignorar efeitos da crise na Saúde
CATARINA DUARTE

catarina.duarte@economico.pt

30 Jun 2014

No Relatório da Primavera deste ano, os peritos do Observatório Português dos
Sistemas de Saúde dizem que existe um conjunto de dados que evidenciam efeitos
negativos da crise da Saúde das pessoas. E acusam o Governo e União Europeia não
quererem ver as consequências. Relatório é apresentado esta tarde, na Gulbenkian.
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Paulo Macedo recusa esconder efeitos da
crise na saúde
O ministro da Saúde assinalou que «a crise tem efeitos negativos na saúde»,
nomeadamente na saúde mental
Por: Redacção / EC | 2014-06-30 21:32
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PAULO MACEDO

Ministro recusa estar a esconder efeitos da crise
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por Lusa30 junho 2014

Ministro da Saúde Paulo MacedoFotografia © Lusa

O ministro da Saúde, Paulo Macedo, recusou hoje estar a esconder os efeitos da crise
na saúde, lembrando que "as situações existem" e reiterando que pediu à Organização
Mundial de Saúde (OMS) estudos sobre esse impacto.
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Há “iniquidades” no sistema de saúde e
dois mundos: o real e o oficial
MARIA JOÃO LOPES
30/06/2014 - 22:41

Médicos traçam retrato do país real, durante a apresentação do relatório anual do
Observatório Português dos Sistemas de Saúde.
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“Esconder [efeitos da crise na saúde]? É
de rir”, responde ministro
MARIA JOÃO LOPES
30/06/2014 - 22:11

Paulo Macedo defende que houve um “conjunto de fundos para a saúde sem paralelo nos
últimos três anos”.
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Coordenadora do observatório de saúde
quer medidas urgentes
Ana Escoval traçou o retrato de um sistema de saúde degradado
Por: tvi24 / AM | 2014-06-30 20:37
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Observatório da Saúde critica política de
desinvestimento no SNS
Isabel Pereira Santos/Jaime Guilherme/Miguel Teixeira30 Jun, 2014, 20:16 / atualizado em 30 Jun, 2014,

20:52

O retrato do que no último ano terá acontecido na Saúde em Portugal está traçado no relatório de
mais de 140 páginas do Observatório da Saúde - um documento que terá também seguido para o
Ministério da Saúde, que nesta apresentação formal não se fez representar.
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Ministro admite que crise afeta a saúde dos portugueses

Paulo Macedo
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Saúde. Coordenadora do observatório faz retrato negativo e
quer medidas urgentes
“A plausibilidade das metas é desastrosa. Há metas para 2016, algumas das quais vão ser
ultrapassadas e outras estão muito distantes”, afirmou
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Governo «silencia» efeitos «evidentes» da
crise na Saúde
Acusação do Observatório Português de Saúde que revelou o Relatório de
Primavera 2014
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"Ministério impede que a realidade seja
estudada"
Bastonário da Ordem dos Médicos afirma que o Relatório de Primavera
confirma as suas denúncias e acusa o Ministério da Saúde de impedir
que a realidade seja analisada.
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Observatório: resposta na saúde mental
ainda insuficiente
Relatório de Primavera 2014 divulgado esta segunda-feira
Por: tvi24 / CLC | 2014-06-30 13:44
MEIO: RTP
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Observatório acusa Ministério da Saúde de negar
evidência dos efeitos negativos da crise
Arlinda Brandão30 Jun, 2014, 13:39 / atualizado em 30 Jun, 2014, 14:00

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde denuncia que a prestação de cuidados dos hospitais está
comprometida com a retirada de autonomia à sua gestão neste tempo de crise, uma medida em vigor por indicação
da ‘troika’.
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Especialistas da saúde acusam Governo de
“silenciar” impacto negativo da crise
30 Junho 2014, 13:33 por Marlene Carriço | marlenecarrico@negocios.pt

As evidências do impacto da crise na saúde dos portugueses vão surgindo aqui e ali,
mas quer o Governo quer as autoridades europeias preferem ignorá-las, acusam os
especialistas do Observatório Português dos Sistemas de Saúde.
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Menos despesa à custa de cortes com
gastos nos medicamentos
Alerta é do Observatório da Saúde
Por: tvi24 / CLC | 2014-06-30 13:29
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“Há uma preocupante conjugação de
factores desfavoráveis à saúde mental”
ROMANA BORJA-SANTOS
30/06/2014 - 13:00

Relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde destaca que desorganização dos
serviços de saúde "põe em causa a capacidade de resposta" numa altura em que há cada vez
mais casos de perturbações psiquiátricas.
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Governo e UE têm silenciado impacto da crise sobre saúde dos portugueses
Leonor Ferreira
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Observatório acusa Governo de negar impacto
da crise sobre a saúde
Publicado em 2014-06-30
INÊS SCHRECK
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Observatório dos Sistemas de Saúde denuncia silêncio do governo
português sobre consequências da crise
Da Redação
30/06/2014 17:15

O governo e a União Europeia têm silenciado o impacto da crise sobre a prestação
de cuidados e a saúde dos portugueses, constata relatório do Observatório dos
Sistemas de Saúde.
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Paulo Macedo Ministro considera que
crítica de Observatório "é de rir"
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Paulo Macedo falou hoje aos jornalistas à saída de uma reunião do Infarmed. Questionado
sobre as críticas do Observatório Português de Saúde, que acusa o Executivo de “esconder”
os efeitos da crise, o ministro respondeu que acusar o Governo de esconder “é de rir”.
PAÍS
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http://rr.sapo

Ministro admite que a crise faz mal à saúde

Foto: Lusa (arquivo)


Áudio Governo não esconde efeitos da crise

Paulo Macedo reage às acusações feitas pelo Observatório Português dos
Sistemas de Saúde. "Esconder" efeitos da crise na saúde? "É de rir".
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Observatório acusa Governo de negar efeitos da crise na
saúde

Foto: LUSA

Governo está em "estado de negação", diz relatório do Observatório
Português dos Sistemas de Saúde. O consumo de antidepressivos
aumentou, faltam medicamentos nas farmácias e o acesso aos novos
fármacos é difícil.
30-06-2014 13:17 por Anabela Góis
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RELATÓRIO DA PRIMAVERA 2014

Cuidados primários continuam sem ser prioridade
por Lusa, publicado por ABF30 junho 2014 Comentar

O Observatório Português de Saúde lamenta que os Cuidados de Saúde Primários
continuem a não ser prioridade, apesar de terem um papel determinante em
momentos de crise e de o Governo afirmar sistematicamente que são uma área a
privilegiar.
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Observatório: Cuidados primários continuam sem ser prioridade
Publicado em 30 de Junho de 2014, por Catarina Gomes
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Afinal, Cuidados de Saúde Primários «não
são prioridade»
Observatório diz que ao contrário do discurso do Governo, os CSP não são a
prioridade
Por: tvi24 / CLC | 2014-06-30 13:35
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Coordenadora do observatório de saúde
quer medidas urgentes
Ana Escoval traçou o retrato de um sistema de saúde degradado
Por: tvi24 / AM | 2014-06-30 20:37
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Especialistas da saúde acusam Governo de
“silenciar” impacto negativo da crise
30 Junho 2014, 13:33 por Marlene Carriço | marlenecarrico@negocios.pt
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As evidências do impacto da crise na saúde dos portugueses vão surgindo aqui e ali,
mas quer o Governo quer as autoridades europeias preferem ignorá-las, acusam os
especialistas do Observatório Português dos Sistemas de Saúde.
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