Exma. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros
Enfermeira Ana Rita Cavaco
Após as recentes declarações prestadas pela Sra. Bastonária da Ordem dos
Enfermeiros, nas quais afirma de forma perentória que as “pessoas para trabalharem
em

saúde

ou

são

médicos

ou

são

enfermeiros”

(http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/tecnicos_do_inem_ganham_carr
eira.html, em 22/3/2016, e na edição em papel, na página 18, do mesmo dia), a
Direção da Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas (APTEC) retém a ideia
de um total desconhecimento da Sra. Bastonária acerca do elenco profissional que
atua nos Serviços de Saúde em Portugal.
Sra. Bastonária, ao contrário do que afirma nas suas declarações, existem muitos
mais profissionais do que médicos ou enfermeiros a trabalhar na saúde para além dos
citados por V. Exa! Não direcionando para as áreas envolventes, e focalizando apenas
na prestação de cuidados, existe um leque alargado de profissões que totalizam
numericamente o segundo maior grupo profissional da área da saúde, cerca de 50.000
profissionais, e com os quais certamente a Sra. Bastonária já se terá cruzado aquando
da sua prática de enfermagem.
Os profissionais das Tecnologias da Saúde, constituem na sua globalidade um
conjunto agregado de profissões sem os quais a prestação de cuidados aos doentes
não seria possível de realizar! A Sra. Bastonária está pura e simplesmente a
marginalizar 18 profissões, já com um histórico firmado, e um alargado número de
profissionais que, todos os dias, trabalham com o intuito de proporcionar aos doentes
cuidados de saúde, quer seja ao nível do diagnóstico, da terapêutica e da reabilitação!
Lamentamos a visão limitada e redutora que a Sra. Bastonária apresenta ter dos
cuidados de saúde em Portugal, ao proferir tão gravosas afirmações, que mais uma
vez pecam por incorretas e que põem em causa aquilo que é o apanágio do exercício
profissional na saúde: o trabalho em equipa pluridisciplinar que tem como fim último o
bem-estar do doente.
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