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NOTA DE ABERTURA
A presente edição da Newsletter da OMC visa dar a conhecer aos Associados as principais atividades e missões
assumidas pela nova Direção da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos ao longo deste segundo semestre de
2019. Um ano cheio de eventos e no qual estamos empenhados na construção das bases para vencer os
novos desafios que a classe médica enfrenta. Pretende-se que este seja um dos meios de mais e melhor
informação sobre a implementação do programa de atividades da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos,
os eventos que participa, as parcerias e cooperações assinadas e também informações relevantes para os
médicos. Boa leitura.
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Junho
Julho

Primeira reunião do CDRS
No dia 29 de junho ocorreu a primeira reunião do Conselho Diretivo Regional de Sotavento. Neste encontro foram
delineadas as estratégias a serem implementadas para o bom funcionamento desse órgão.

Reunião com o PCA da ERIS para obter
Comunicado “Rutura de
stock de medicamentos em informações sobre a situação de rutura
constante de stock de medicamentos
Cabo Verde”
Sendo a OMC uma associação pública,
livre e autónoma, que está dotada de
responsabilidades na área de saúde
para garantir a prossecução do interesse
público e ciente do seu dever de
promover e defender a saúde de todos
os Cabo-verdianos, a OMC emitiu uma
Nota de Imprensa no dia 6 de julho,
na qual mostrou-se profundamente
preocupada com a situação de rutura
de stock de medicamentos, exigindo
um restabelecimento com a máxima
brevidade possível da normalidade, a
bem dos interesses da população caboverdiana e de todos quantos dedicam a
sua vida profissional para a prestação de
cuidados de saúde.

Neste encontro realizado a 11 de julho, o PCA da ERIS revelou que a entidade
já teve algumas diligências para a resolução do problema de rutura de
stock. Reconheceu o impacto desta situação na saúde e elencou algumas
das possíveis causas de rutura de stock da Emprofac, nomeadamente a
Programação e gestão da empresa, sobretudo na planificação. Outro
motivo referido é o atraso na disponibilização de princípios ativos,
condicionando assim a produção local e dos parceiros que, havendo
risco eminente de rutura de stock no seu país, não conseguiram fornecer
medicamentos a Cabo Verde. Como factor agravante foi o facto da TACV
não estar a operar e tendo apenas a TAP, o espaço para transporte de
medicamentos é limitado. Informou ainda que a legislação cabo-verdiana
impõe que os medicamentos que entrem no nosso país tenham a “Bula”
em português, o que obriga a que as negociações ocorram apenas com
países de língua portuguesa. Salientou que o facto de Cabo Verde ser
um país pequeno cria constrangimentos na negociação com a produção
de lotes (muitas vezes não compensa negociar com Cabo Verde, pois a
produção para um número reduzido de população não traz muitos lucros
às empresas).

Curso sobre Apneia do Sono, realizado no auditório da OMC, tendo como
parceiro a Dermoclinic, Empresa Terapia CPAP- Portugal e a Clínica do
Sono - Dra. Pilar Rente
Foi uma atividade que contou com a participação de Médicos da Clinica do Sono de Portugal, que proferiram palestras
sobre a fisiopatologia da síndrome de apneia do sono e abordaram os aspetos práticos do tratamento da síndrome
com ventilação não invasiva.
A sessão de abertura aconteceu a 12 de julho e contou com a participação do presidente do CDR de Sotavento, Dr.
José Benvindo Lopes.
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Participação do Bastonário no II fórum Nacional de Promoção da Saúde
que decorreu na cidade da Praia nos dias 17 e 18 de julho, à convite da
INSP. Proferiu uma palestra sobre “O papel do médico na promoção da
saúde” e foi convidado a fazer o encerramento do fórum.
O Bastonário considera que a melhor forma de promoção da saúde é
a baseada na educação e consciencialização da população, para que
realmente se possa mudar a saúde e o estilo de vida das pessoas e da
nossa sociedade.

OMC participa de
conferências na
UNICV
A OMC participou no dia
25 de julho na Conferência
na UNICV, no âmbito da
comemoração dos 40 anos
de Ensino Superior Público
em Cabo Verde. Foram
proferidas duas palestras:

Agosto

- Papel das Universidades
na promoção do
desenvolvimento sustentável
e da coesão social
- Uma educação catalisadora
de aprendizagem

DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR NO SECTOR FARMACÊUTICO
CONVERSA ABERTA

A Ordem dos Farmacêuticos (OFCV) promoveu uma atividade a 27 de julho para
Diálogos Interdisciplinares do Sector Farmacêutico. Nesta primeira edição, o tema
abordado foi “A Prescrição médica: constrangimentos e desafios”, tendo contado
com a participação de varios profissionais de saúde. O Bastonário da OMC, Dr .
Danielson Veiga, proferiu uma palestra intitulada “Constrangimentos e desafios dos
Médicos”.
Nesta palestra o Bastonário deixou algumas sugestões de melhoria, nomeadamente
a criação de Portarias que garantam ao doente crónico a redução do preço dos
fármacos, independente de ter ou não regime contributivo, garantindo assim acesso
a medicamentos e melhor controle das doenças crónicas. Também considerou a
pertinência da criação de mais empresas de distribuição de medicamentos, de
empresas de Seguro de Saúde, para mais competitividade e qualidade. Alguns
dos desafios lançados para a OFCV foi melhorar a colaboração para a literacia na
saúde, com informações à população sobre o adequado uso de medicamentos,
maior controlo, facilitar a situação dos doentes crónicos com a colocação em prática
das receitas “triplas”. Para além disso, apontou que é preciso um fortalecimento
dos processos de informação e comunicação voltados para a promoção da saúde,
baseado no ideal ético-político-formativo a ser alcançado na direção duma sociedade
saudável, solidária, democrática e socialmente justa.

Bastonário da OMC
faz parte da comissão técnica do HNCV
Durante o mês de agosto foi anunciado que o Bastonário da OMC faz parte
da comissão técnica criada na sequência da decisão do Governo em avançar
com o projeto do HNCV, um hospital de referência para melhorar o nível de
cuidados de saúde no país, com enfoque na redução das evacuações para o
exterior. Neste sentido tem participado em vários encontros com o Governo
e outros membros da Saúde em Cabo Verde.

OMC doa livros e
algumas revistas
aos Hospitais e
Centros de Saúde

Análise de proposta de instalação de videoconferência nas sedes da OMC
Reconhecendo que a insularidade do nosso país dificulta a relação entre os médicos, a OMC, reunida no mês de
agosto, considerou importante investir na tecnologia, como uma forma de aproximação dos médicos. Também
é imperativo a OMC apostar na qualificação contínua dos seus associados, com o intuito de prestar cuidados de
saúde de qualidade à nossa população. Um dos avanços é a utilização da Telemedicina na formação médica, no
diagnóstico, tratamento e acompanhamento do paciente à distância. Seus benefícios incluem a diminuição nos
custos, a melhoria na integração com entidades de ensino possibilitando uma contínua troca de experiência e
expansão do conhecimento médico. É com essa visão que a OMC considera a Telemedicina uma grande aposta
para a melhoria da qualidade da saúde cabo-verdiana. A instalação de videoconferência tem sido tema de todas
as reuniões do CDN. Finalmente, no último mês foi possível obter uma proposta financeira para a instalação
dos aparelhos de videoconferência na sede nacional, e na sede regional de Barlavento. Contudo, o orçamento
apresentado ultrapassa a disponibilidade financeira da OMC, pelo que foi solicitado o patrocínio de varias empresas
de Cabo verde, tendo tido apoio de algumas, mas ainda serão necessárias mais contribuições.
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Bastonário da OMC aborda ensino à distância com Delegação Brasileira

No dia 23 de Agosto o Bastonário da OMC, Dr. Danielson Veiga, manteve um encontro de trabalho com uma Delegação Brasileira
na Embaixada do Brasil no qual abordaram o projeto de ensino à distância no domínio da saúde e analisar possibilidades de
estabelecimento de parcerias.

Comunicado de imprensa sobre os
conteúdos ofensivos das notícias
veiculadas na comunicação social,
sobretudo nas redes sociais

setembro

A OMC reagiu no dia 28 de agosto à forma
“desonrosa” como a classe tem sido
“insultada” nos órgãos de comunicação
social e nas redes sociais, prometendo ações
jurídicas contra as informações “ofensivas
e caluniosas, enviando um comunicado
à Imprensa. Solicitou encontro com a
Autoridade Reguladora da Comunicação
(ARC) e com a ERIS, no sentido de analisar
esta questão. dos processos de informação
e comunicação voltados para a promoção
da saúde, baseado no ideal ético-políticoformativo a ser alcançado na direção duma
sociedade saudável, solidária, democrática e
socialmente justa.

Bastonário participa do
Atelier sobre a Avaliação de
Implementação do RSI 2005

Conversa Aberta
“Comunicação Social e Médicos”
A comunicação ineficaz entre os profissionais de saúde tem sido
um dos principais fatores que contribuem para os erros médicos,
eventos adversos e, consequentemente, diminuição da qualidade
dos cuidados. É por isso que a 30 de agosto foi realizada a conversaaberta “Comunicação Social e Médicos”.
O silêncio organizacional e a dificuldade de os profissionais se
expressarem frente aos seus colegas de trabalho também têm sido
considerado uma barreira para a comunicação e o trabalho em
equipa.
Alguns fatores podem ser apontados como necessários para
uma comunicação efetiva entre o grupo, promovendo assim um
verdadeiro trabalho de equipa. Esses fatores são: escuta ativa,
confirmação da compreensão da mensagem, liderança clara,
valorização de todos os membros da equipa e as discussões
saudáveis de informações pertinentes.

OMC reúne-se com Agência Reguladora da Comunicação
Participação do Bastonário da Ordem dos
Médicos de Cabo Verde, Dr. Danielson Veiga,
a convite do MSSS na sessão de abertura do
“Atelier sobre a Avaliação de Implementação
das Capacidades do Regulamento Sanitário
Internacional (RSI 2005)”, que decorreu no dia
02 de Setembro, na Sala de Conferências do
Hotel Pestana Trópico (Praia).

O Bastonário da Ordem dos Médicos,
Dr. Danielson Veiga, e a Dr.ª Valéria
Semedo, Secretária daquele órgão,
tiveram um encontro com a Agência
Reguladora da Comunicação no dia 3
de setembro.
Na reunião, solicitada pelo Bastonário,
este informou à ARC da sua
preocupação relativamente à forma
como, recentemente, vem sendo
mediatizada a classe médica pela
Comunicação Social.
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O Bastonário, Dr. Danielson Veiga, e a Secretária
do CDN, Dra. Valéria Semedo reuniram com as
Comissões especializadas da OMC
O Bastonário da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos, Dr. Danielson Veiga, e a
Secretária do CDN, Dra. Valéria Semedo reuniram no dia 06 de Setembro com as
Comissões especializadas da OMC, onde estes apresentaram os seus planos de
actividades para apreciação.

OMC recebe Conselho Nacional do Sindicato dos Médicos de Cabo Verde
A OMC recebeu na tarde de 10 de setembro, o presidente do Conselho Nacional do Sindicato dos Médicos de Cabo
Verde, Dr. Nilton Pinto, e os membros efetivos, Dr. Luís Lopes e Dra. Neusa Carvalho.
No encontro, solicitado pelo Presidente do SINMEDCV, este informou que o objetivo era expor algumas preocupações
da classe médica, nomeadamente a situação do Estágio Probatório, a validade do carimbo, os constrangimentos na
demora das equivalências e a necessidade de formações contínuas.
O Bastonário informou que uma das prioridades da nova gestão da OMC
é a formação contínua e a especializada. E que já está em andamento
projetos de parcerias nesse sentido. Esclareceu que o Estágio Probatório
está sendo regulamentado em parceria com o MSSS e que a situação
da equivalência de especialidade já foi ultrapassado após a eleição dos
Colégios de Especialidade. A questão da validade do carimbo médico
está em análise e que estará em pauta para a próxima Assembleia Geral.
No dia 10 de setembro a Dra Ana Cristina da Fonseca, médica caboverdiana especialista em Medicina Geral e Familiar residente em
Portugal, efetuou uma visita de cortesia à OMC. Aproveitou da sua
estadia em Cabo Verde para se inteirar dos avanços na especialidade de
MGF. Foi um encontro muito profícuo.

4ª Reunião Ordinária do CDN
No dia 12 de setembro realizou-se na
Sede Nacional da Ordem dos Médicos a 4ª
reunião ordinária do CDN.

Atelier de validação do Regulamento Interno e Currículo
Nuclear dos colégios de especialidades da OMC
Nos dias 13 e 14 de
setembro, na sede nacional
da Ordem, decorreu o atelier
de validação do Regulamento
Interno e Currículo
Nuclear dos colégios de
especialidades da Ordem Dos
Médicos Cabo-verdianos.

OMC participa no atelier de socialização e recolha de subsídios sobre a
regulação do acesso e exercício de profissões
No passado dia 13 de setembro, à convite da Unidade da Coordenação
do Sistema Nacional de Qualificação, a OMC participou no atelier
de socialização e recolha de subsídios sobre a regulação do acesso
e exercício de profissões e atividades profissionais sujeitas a carteira
profissional no setor de hotelaria, restauração e turismo.
Realizou-se no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo e foi um
momento de muito debate e partilha.
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