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Que Colégio a especialidade precisa nestes tempos de mudança?
A coesão da especialidade como um todo, a interacção das várias áreas em que os anestesiologistas são peritos/têm competência,
bem como as perspectivas do seu desenvolvimento (contrariando a tendência geral de confinar o anestesiologista aos Blocos
operatórios) são assuntos importantes para discussão. Cabe ao Colégio compilar e agregar os resultados dessa discussão e
definir uma estratégia nacional, agregar os serviços e seus responsáveis, pressionar os poderes instituídos…
Que Serviços de Anestesia pretendemos que acolham as gerações futuras?
O modelo remuneratório actual foi de vistas curtas mas desenhado com a colaboração de sindicatos médicos, onde dominam
os médicos não hospitalares. Retomar as carreiras com as suas visões diferentes e centrá-las no objectivo único que é o doente
seria parte da solução. Um modelo remuneratório justo e condições de trabalho atractivas que incentivem à vivência de
Serviço como bem colectivo são o pilar da sustentabilidade destes.
Precisamos de um Internato de 5 anos?
Conhecimento e saber nunca ocuparam espaço. O que não faz sentido é um serviço investir numa área desconexa dos seus
planos (isto é investir o seu maior bem sem um objectivo pensado no futuro). Apenas fará sentido na perspectiva do individuo
que quer saber mais mas com vista poder ir para outro serviço em vez de melhorar o seu.
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