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Nas próxinas Elciçõe3 vamos decidir
o ÍuÌuro do regime dcnocrático em

portugal
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ESrÁ NÂ Vttónta
DÂ UNIDÂDE DENOCRÁIICA DÊFEX.
otD^ PELÀ ÂPU

As próxiÍnas eleicões pârâ a Assembleiê da
República ÌepresenÌam um momento orúcjaì, porven-
tura decisivo, para o futuro do BEclÀ/E DFMOCRÁ-
TICO em Portugâ|.

A al ernâtiva é clar€ e está nâ vitóÌia das ÍoÍcas
delnocráticas e pÍogressistas, mantendo, deseniol-
vendo e concrê:irando as .eêlizaçoes. os p.ojectos
e âs esperanças do 25 de Abril. Sem esÍâ alÌernativa
têríaÍÍìos a continuacáo e orescente consolidacão das
Íorcas redccionárias hostis à democracia e âo pro-
qresso :económico, social e oúìtural do poì/o potÌtü-
guês, dúma Íâcção sêrvidorâ Íiel dos .interesses do
grande câpitaÌ nacional e €strangeiro. que não hesitâ,
para aüngir os seus fins, em recorrer a íormas tra-
dicionaìs ou câmuÍladãs do exercício ditatoriãl do
poder.

A FOLÍTICA DO GOVFBNO AD NO SECTOF DA
SAÚDE NÃO É DIFERENTE DA OUE PRATICA NOU.
TROS SECTORES DA VIDA NACIONAL, É UMA POLí.
TlcA VTRADA CONTBA A CONSTTÌU|ÇÃO, CONTFA
OS ANSEIOS E PREIUENTES NECESSIDADES DE DAR
SAÍISFAçÃO À GABANTIA DO DIBEITO À SAÚDE,

O GOVEBNO AD OPÕE.SE A UI\,l SEFVIçO
NACIONAL DE SAÚDE, CRIANDQ UM ''SEBVIÇO
NACIONAL DE DOÊNÇA" PARA TAI RECORBE SIS-
TEI\,,IAÌICAIUENTE À MENÌIRA, À DEI\,4AGOGiA, À
ILEGALIDADE AO ABUSO DO PODEB,

A POLITICA DA AD NÃO SE DESÌINA A HESOL.
VER OS GFAVES PROBLEIVIAS DE SAÚDE DO POVO
PORTUGUÊS NEIII AS JUSTAS ASPIRAÇÓES DA
MAIORIA DOS TRABALHADOHES DO SECTOR, É UIVIA
POLÍÍICA OUE VISA OBJECTIVAMENTÉ DEGNADAR
AÌNDA I/AIS OS SËRVIÇOS PÚBLICOs DE SAÚDE
É ÍFANSFEFIR PARA O SECTOR,PRIVADO OS
D}NHEIROS PÚ8LICOS. É A POLÍTICA OUE CONVÉM
A UMA I,4INOBIA DE PRIVILIGIADOS. ÀS MULTI.
NACIONAIS DE MEDICAIIENTOS E ÀS CRANDES
FIRMAS ESTFANGEIRAS DE EOUìPAMÉNÍOS DE

SAÚDÈ

NÃO ESPANTA POB ISSO OUE À FRENÌE DO
I\,4INISTÉRIO SE ENCONTRE UI\,,I EX.GESÌON DE
EIV1PFESAS SEGUFADONAS DO GFUPO CHAM-
PALLIMAUD E OUE O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAúDE SEJA O GESÍOR DE Ul\í cRÁiNDE HOSPITAL
PAFTICUIAR DE LISBOA.

DEIXAB NAS MÃOS DE TAIS INTERESSES O
DESÌìNO DA SAÚDE DOS POHÌUGUESES É COI\,,ì-
PROIV]ETEF IRNEMEDIAVELIIIENTE A POSSIBILIDADE
DÉ DECIDIN E EXECUTAR UMA POLITICA DE SAÚ.D€
OUE UÌ]LIZE OS FECURSOS DISPONíVEIS PABA UMA
RESPOSTA ÀS PRINCÌPAIS CABÊNCIAS E PBOBLE,
MAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

Por tudo isto torna-se imperioso, AFÂ.SÌÂ.R DO
PODEB OS PARTIDOS DA ALIANÇA DITA DEIVIOCRÁ.
TICA, INFLIGIR,LHES UMA DERROTA NAS PRÓXII\,'IAS
ELEtçoES.

Na Assemble,a ConsrÌtuinte os pr:nc.pdÌs par-
tidos da chamâdâ AD, o PPD e o CDS, votaram a
Íavor do art-'64.'dâ Consi'Ìuição, o qual estabelece
a garantia do direÌto à saúde e as Íormas de o rea
lizâr, marcando o papel prioritário do Esiâdo e âs
orientações fundâmentajs que lhe Ìncumbem. lVìas,
simultâneãmente, no GoveÍìo e Íora dele, tomaram
ou apoiaram entusiasticam€nte umâ serie de medìdas
que conduziram à degradâção progrêssivâ das oondi-
ções de vida da maioria da populaÇão, e sabolaram e
subverteram por diversos meios a Lei de Bases do
Serviço Nacional dè Saúde em vigor.

Num despudoÌado aiaque à Consiituição, o
Governo AD utilizando a violacáo da leqalidade e o
ãbuso do poder toma uma série de medidâs que con-
substanciam 'no sector da saúde a apregoâdâ mu-
danea,,para pìorl Bevoga toda a ìegjslação anterior
que corìstiÌuia a basê da implantação do ServÌço
Nacional dê Saúde * legisÌaçáo sobre os cuidâdos
Píimários de Saúde e os Centros Comunitários de
Saúde, as Administrações Distritaìs de Saúde e as
Carreiras À,4édìcas. Depois promulga. umâ sér:e de
medidâs que subvetem a Lei de Bâses em vigor e
levam à práficâ o proiecto do pretenso I'Serviço NacÌo'
naÌ de Saúde" do CDS/Oüem dos À,,Iédicos, baseado
nâ,institucional jzação áa Me'diclna Convêncìonada.

Trüas estas medidas inserem-se.nâ esÌraÌégia
global do GoverÍ.Ìo AD de previìegiar aè Íornas em-
presariais e privadas da MedÍcina, tomândo expres'
são Íormal no recenÌe ACORDO entre â ORDEM DOS
N,ÉDICOS e os SEFVIÇOS |IIÉDICO-SOC|A|S. O estâ-
belecimento de convéÍrìos oom eíìtidades prìvadas,
previsto nâ Lei de Bâses do Servìço Nacional de
Saúde em vigor como medidâ supletiva e excêpcio-
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nal, assume abus;vameEte o papel preponder-ante que
a Direccão da Ordem dos À,4édicos e os pêrtìdos eac-
cionários no poder tâo encârniÇadamente deÍendem.

Com a fjnalidade de dispor de médÌcos parâ
poder generalizar a prática da À/ledicÌna ConveÍicio-
nada, o Govenno AD ìnstitucionalìza, de uma Íorma
ílegâ|, as funçôes do lúédico de Clínicâ cerâl e altera
o exercícío do Serviço l\,4édico à PeriÍeria, não ouvindo
na formulação desies dipÌomâs as Associaqões Sin-
dicais interessadas.

(' GOVERNO AD DE3ENCADEIA O ALAR.
GarENÌo DA 'c^txlFtcacÃo" À
TEDICINA PRIY DA

O Sistemâ da Medicina Convencionadâ, aré aqui
restrito a certas especialìdades abrangendo os meios
complemenlqres de diagnóstico e terapêutica, como
as análíses, âs radìograÍias ê os tratâmentos da me
dicina írsrcd e â reabiliracêo. é aqora qeneralizado a
clinica geral e as êspecialLdades.

Em essência, o sistema consiste na possib;li
dade do beneÍiciár:o dos Sêrvjços l\,4édico-Sociais
Idas Caixas) poder "escoÌher livremente o Ínédico
de quem desejâ receber assistênciâ, de entre aqueles
que aderiram à Convenção. Cada acto médico é pago
de êcordo com uma tabela, a rever anualmente cãben,--_ ôaao,.doente o paqamenÌo imediato de uma "taxâ
moderadorâr por consulta [50$00 para a Clínica ceral
e 75$00 para as Especiâlidades] e aos Serviços Médi-
co-SocÌais a diÍerença pâra um montante estabeÌecido
(âctualmente entre 200500 â 4009n0 conforme a natu-
reza da consultâ].

Tal sistema, como Íaciimente se poderá prever,
acarretará indubitavelmente enormes âumentos das
despesâs dos Serviços Médico-Sociais. Alguns mi-
lhões dê contos serão canaljzados para o sector pri-
vâdo, mantendo-se os enoargos fixos com o pessoal
e instalâções daqueles serviÇos, com â âgravânte do
seu sub aorovpiramenÌo. Todas estds despesas s"rao
suporiadas pela populaçáo portuguesã, através dos
descontos parâ a Prevìdência e dos ímpostos directos
e indirectos que o Governo AD pÍometeu baÌxar. Com
â agravante do doente paqar dÌrectamente do seu
bolso uma quantia-â tâxa moderadora"-que não
entrará nas receitas dos Serviços N,4édico,Sociais,
mas passará para os rendjmentos dos sectores em-
presârial e privado dâ Medicina Convencionada. Aliás
em todos os países em que â assistência módica se
baseia neste tipo de medicína, os custos com â sâúde
crescem de tal modo que se tornam incomportáveÌs,
impondo a necessidade da alterâção do sÌstema.

A análise do acordo Ordem dos Médicos/Servi-
Ços I\,4éd:co-sociais prevè que duÍìen.e.Íì cons:dera-
velmente os c;rcuitos a percorrer pelo doente, com
mârcada burocratização, o que náo âbona muito â
favor da tão apregoada 'humanÌzâção". Também a
propalada "livre escolha" Íicâ dependente da fixação
pelos médicos dâ câpâcidade de atendimento e seus
ìnteresses fis€ais.

O slstema de Medicinâ Oonvencionada estên-
derá a "caixiÍioação'aos consultórios prÌvados, oomo
já se vem veriÍÌcando nos consultórios de meios com-

plementares de dÌagnóstico e terapêutica. O qüe vãi
acontêcer é qiJe a 'caÍxificação", em vez de esÌâr
concentrada nos postos dos Serviços Ìúedico-sociais
sê p rlver.zara pelos inumeros e certamente proliferos
consultórios privados.

A política de saúde do Governo AD tem-se resu-
mido à medicina curâtiÌ/a e como tal tem pr€vilegjado
os inreresses parliculares de alguns sectores dã clâs-
se lredrca. com menosprelo dos restantes trabalha-
dores de saúde.

O sistema dê Medicina Convencionada imposto
peio Govêrno reacc:onârio AD oonsolidâ a sepaiaçáo
entre os cuidâdos médicos cúrativos Ísector rentávelì
airibuídos aos interesses privados ê os cuidâdos de
promocâo de saude ê prevencao dá doencã, os quaÌs
continuarão a ser considerados de menos importância
e â cargo dos serviços públicos.

Com esta política reaccionária e subvêrsivâ do
Governo AD, â degradaÇão dos serviços de saúde
e\istenÌes, em particular os hospitais, têm-se agra.
vado. sendo aÍeciados nâ "eintegraçáo dos equìpa-
mentos, nâs obras de benefÌciãção e remodêìâçáo das
instalâções, no próprjo fornecimento do mâter;al de
consumo, Íactores de ainda ma;or insatisÍação parâ
os Lrtê1ies e de aq.avamênto dâs pÍêcariâs condiçoes
dÊ e.ercicio. aoe-lêi.oa-nento, dignificacao e promo.
cão dos trabâlhadores hospi!alares.

Os Serviqos N,,lédico-Sociais têm indesmentíveis
deÍeitos impondo-se, por isso, medidas profundâs de
I dnrlornrac.ro, quê'es rutJrdl quêr de erercicio pro-
ÍissionaÌ, de Íorma a possjbilitâr o correcto aprovei-
tamento dos âvultados meios humanos e materiais
de que, de Íacto, dispôem.

Não é solução deixar degradar mais estes seT-
vÌÇos e estabelecer o alargâmento da medicina con-
vencÌonadal A pressecução de umâ tal política de
s"udê coìoor.âra lambêm qraves ris^os oara o Íuturo
de Ínilhares de r.dbalhadores dos Servicos l\,,ledrco-
'Sociais, pois a Íugâ macÌçâ de médicos'destes ser-
viços para a Medicinâ Convencionâda e os cusìos
i,ìrompo ,lve,s do s;sLemd, iàlem pÌever a ameaça
d0-desempreqo com as consequênres solJcóes que
a AD preconiza em tais casos

PARÂ OUE NA SÂúDE 
^ 

ESPEn^XçA

- SE TORNE NEATIDADE

Uma mâ o.ia deìocrár:cã na píoximâ Assem-
b eia da Bepubljca e condicão :ndispensável para
srrster e rnverter d política anti.popular e anti-pâtrió-
Ìrca dd reâcçao, avàncar no caminho da liberdâde e
do prog.esso que o 25 de Abril in:ciou. Os deputados
dê APU já deÍam Drovas, duíante a actuaçáo na As.
sembÌeia da Bepúbìica, de serem os mais Íirmes e
coere'ìLes defensores da Constituição, da legaljdade
e dos anseios e inlêresses dos portugueses e do
Portugal de Abril. nunca tendo Lraido os cornpromis-
sos eleitorais âssumidos. t: ..'_..

Os candidaros da APU tém como oonto essen-
oial do seu Programa a defesâ e impiantação do
Serviço Nacional de Saude tâl como está. deiineado
na ConstituiÇão e desenvolvido na Lei de Bases do
Serviço Nâcional de Saúde aprovad€ na Assembleia
da República.



A ALIANC-A POVO UNIDO CONHECE OS PRO
BLEMAS DA SAÚDE - PROPÔE SOLUçÓES BEALIS.
TAS PARA AS PRINCIPAIS OUESTÕÉE DA SAÚDE
DOS PORTUGUESES SABE COMO LEVAR À PNÁ-
ÌICA A LEI DE BASES DO SERVIÇO NACIONAL DE

SAÚDE - A APU NÃO ÌEM ALIANÇAS COM AS
FORçAS POLÍTICAS OUE VOTABAM NA ASSEIVIBLEIA

DA RÊPÚBLICA CONTRA A LEI DE BASES DO SER-

vtço NActoNAL DE SAúDE.

A APU apresenta ao Povo Português em geral
e aos profissionals de saúde em paÌticular, propos-
tas de medidas concretas ê necessárias para que a

curto prazo melhorem substanciâlmente as condiçóes
de saúde dos portugueses.

A APu deÍende e propóe, como medida6 priori.
tárias nâ implantação do Serviqo Nacional de Sâúde:

I - O aprovôitâmento integral dos meios huma.
nos existentes, com total utllização das
estruturâs e equipâÍÌlentos desaprorêitados.
para a rápida melhoria dos Cuidadog Primá.
rios de Saúde através da criação duma rede
de Centros Comunitários de Seúdê, como
condÍcões,indìspênsáveis a poderem res-
ponder às necessidades da popu ação, pres-
tando âcçóes de promoção da saúde e pre'
venÇão da doençâ, de cuidados médìcos dê
base e de reabllltação

2 - A rac:onalização Llrgente da orgânicâ e ges
tão hospitâlâr, com articulâção adequada da
rede de hospitais à redê de cuidados pri-
mários, com humâÍÌizaçáo dos cuidâdos ao
doenie, com âumento quântìtativo e quali_

. tâtivo do rendimento hospitalâr, para s€
conseguir a ráplda melhoria dos cuidados
hospitaì!rês nâs unidades já cxìstentes

3 A eiâboraqão e execução de um esquema
de regìonalìzaçáo dos serviços de saúde'

tendo em vìsta a descêÍÌtrâllzação dê exe'
cução, a eÍectlva partlcipação popular e a
rscional utilização dos meios existentes.

4-A publlcação, â curto pÍazo, do E6tatüto
dos ProÍlssionaÍs de Saúde e de legislação
sobre a6 Careiras ProÍissionãis, com esta-
belecimento de âcções de formaçáo inten-
siva, r€ciclagom e aperfeiqoamento ê corì
reêstruturâção do ensino pró e pós{ra-
duãdo.

5- A aplicaçáo do Formulario Nacional dê
Medicamôntos a todos os Serviços dê Saú-
de, paÌâ defesâ dâs pop{-rlâções e combate
à6 manobrâs e6peculativâs das multina€Ío-
nais do sector.

6-A elaboração dâ Iêglslação necêssária a
discipllnar, Íiscalizar e arìiculâr com o Ser-
viço Naclonal de Saúde a acfwidade privada
do sector da ssúde.

São esÌâs as medidas mais urqêntes propostag
pelâ APU para rêsponder às gÌaves carênclas da
população no domÍnio dâ saúdê.

Convidamos todos os portugueses e todos og
trâbalhâdores de saúde, para quêm a digrìidade e
condiÇão do exeriício profissÌonâl não podem estar
desligados do objectivo dê sua função sociâ|, a reÍle-
tir sobre o conteúdo deste MANIFESTO e a esclareceÍ
os seus conc;dadáos o companhejros de trabalho
quanto ao cofieúdo das medldas e objectlvos da
polítlcâ da AD êm oposlção aos obiectivos e propos-
tãs dâ Aliança Povo LJnido.

VOTAB NOS CANDIDATOS DAS LÌSÍAS DA
ALIANçA POVO UNIDO É VOTAB NA SAÚDE DOS
PORTUGUESES.

ÌAMBÉM NA SAÚDE A ESPERANÇA DE ABRÌL
SE VAI ÌORNAH FEALIDADE.

A DEI\.íOCRACIA VAI VENCEF

C83i.m Dósai-Administr, Hospiì,
F. Sântos silvr- lüédico
Lucíll. Coelho - Enlêmeirâ
J. Câi! nend.s - Módlco
E. Morâdas F.rÌêirâ - l\,1édlco
M.ír Celê.t Duval - Admìnl8fâtiva
M.' BdÉdio. lqr.it. dr Silv. - Adm.
Olivl. CwJhô -Ìécn. auxìllar
Cândldâ Cast lo Blgncô AnÊllsta
Luí! 8otêìho - adminl€Ìrativo
M.' N.ÉÉb CorcL-Admhbt ativâ
M..u.l PiDho-Médlco
Hênrlquê Forr.-Apolo Goral
Mdh luis L.ndeiro - AdmlnlskaÌivâ
Rd F.lcão - Médico
Josa Guerrôlro Bar.tr - Médlco
Nãtarola samp.lo - Admìnlslrâtlva
MüL Griliit rihó@
Fcr nb N.Yrre- Módlca
Mârì. Adólie Câ*alhêho
M.rl! José GoÍçâlvor - Entomêna
Mari. G.ÌI ir.úoú- Psiólosa
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Mâíu.l Sá MlraE3 - Médico
Mârl. dè Lurdú Lobo-Enfermeira
Antónlo Galhordas - Médico

^hqEb 
nGÁrlo DiB - Médico

Sérslo C.mlhlo lh.Ít Médlco
lvonc Ca.doso-Eníermelra
Frdc.llm Fr.ltis - Apoio cèrel
Dlú Estirt - Adminlsvatryà
Âudd Cár.|.. Beimlo - Médlo
Má;io F. s.;ìor- Apolo Gerêl
Mâriá ConcêlçÈo NoÌonhâ - Am ln isÌr'
séralo ausúro R@ - Médico
Mad.nâ Ro* É3tév.3 - Enferm6irâ
Am P.uìa P. F.teÍâ-Ìécn. AuxiÌiâr
Lèo..| Cardo.o nibêiro-Enf€rmeiro
Anúr o Gdllo- EnÍêrmeiro
Ãntónlo iúãllch Cêryo|ll- lúédico

'Mâríll. Vitêrbo do Frêlt . Enf€meÌa
Jain C. Mâ{ício - MédÈo

^rl.dd* 
Adfim - Médlco

F. Silü Gom.!- Médlco
Kârln Dl&- lúédlco
vicror FoBcr - Admlnstr' Hospitalâr
EÌmllndt Srro. Silr. - Neurolosista

J vieia Uth@ - Medico
Bosália FáÍêirã-Médica
Jo6é Pâlmìnha- l\,1édico
Müia Gl.rEntbâ Dlniz- Psiúlogô
OrÌaído l€llâo - M&ico
C. os G.otse-lú6dico
MÌiâ Jorá Vidio.l- Mêdlca
M.Ìim Dlmz iúr S*s - entermel,a
l. üdr€l?o B.Drl|t! - Médlco
l. opoldo lâhè3 - lúftico
J. Bairrdo Buivo- Psicóloqo
A. Mm2.r Duârtâ-Adminstr' Ho!P.
AntóÍio SÍvt - Í\rédico
Ludiêrc Plnto B..to- Médlco
M. Anit. Ouint.l. d6 Brito-Ass, Soc

^n!ório 
Lt E- Médico

V!r.dc.lo. E3t.v.. - Méóico
J. 6;àh.. Diniz- Médico
J. Azêv€do ê Silú- M6dlco
Â-uêl M.tôr- Dl€Ìista
Mr;o d! cá atho- APolo Geral
F. cost. R.mos- Médlco
rrlndade do3 súto!-EnÍ6mêirc
c. Gom. & Co.t -Médlco



DEZENAS DE.DEMOCRATAS

CONSTITUEM.SE EM COMIS-.

SõES ELEITORAIS UNITÁRIAS

DE APOIO A CANDIDATURA

DA APU, NO SECIOR DA

SAUDE

No sector da Saúde, além dâ ComÌssão Eleiioral
UnÌtária Central, consiitLríram-se já C. E. u. nas
seguintes Ínstìtuições: Hospitâl Miguel Bombarda,
Hospitâl Júìio de Matos, lnstituto Português de Onao-
ÌogÌâ, Hospitâl dos Câpuchos, I\/âternidade AìÍredo dâ
Costa, Hospitaì de Sântâ Maria, Hospital Egas l\,4oniz,
Hospital de S. José, Hospitâl de Santâ Marta, D. G.
Saúde. INSA ê nos Serviços À/édico.Sociais.

Em conjunto destâs C. E. U. participam 30S
democrâtas dos quais 172 são iÍÌdspendenÌes.

"**dáiderâm o seu apoio à candidaturâ APu mais
de 2500 trãbalhadores da saúde entre os quaìs Cons-
tânbin Sakellarides, Mâria ldália Correiâ, Margarida
Ìúendo, Ariur Céu Coutinho, Rui Pinhão, José l\rene-
ses, Souto Teixeira, Carlos Silva Santos, Fui Correia,
Ermeìinda Ìamaqnini, Bui Tavares Belo, l\râriâ Zurâida
Castanheira Nunes, Detgado Í\,4artins, Azevedo e Silva,
Alberto Cruz, lvanuel Romba Ruas, Durão de Carva-
lho, etc. etc.

Proposlas da APU pôra a
gôrantia da Saúde do Povo

Nas próximas eleÍções o cove; Sá Carnejro/
/Freitas do Amaral e os partidos "AD" vão ser julga,
dos por umâ política de boicote ostensivo e ìlegãl à
iÍrìplantação do Serviço Nacìonâl de Saúde consagra,
do em Leì da Assembleia da Repúblíca, de tentâtiva
ilegal e iÍìconsÌjtucional de imposição e oonoretização
de sÌstemas vjsando a obtenção de lucros máximos
à custa da doença dos portugueses e que desprezam
os cuidados primários, a prevenção da doença € â
pÍomoção da saúde, da manutenção da degradação e
desumanização da assistência e dos serviços hospì-
talâres.

Para a concretização de umâ política de sâúde
conÍorme com as aspiraçóes populaÍes e os princt .
o.os constirucionais e que IiberÌe os porLuguesós dos
drar âs e sotr;menLos que hoje enkentâm. propóe se

lmplâniâção do Serviço Nacional de Saúde,
conÍorme o imperativo constitucional e leqal,
única lorma de suprir as precarias cond;ções
de serviço e assistencia do povo portuques
e de assegurar um futuro digno a todos os
profjssìonais do sector;

[\ecucao da lei sobre a criâcão prioritaria
de uma rede de Cu'dados Primarios de Sdú.
de, verdadêiramente capaz dê responder
localmente aos problemas das populações;

Câíantia de que a evoluçáo do acÌua. Serviço
l/édico à PeriÍeria para outras fôrmas de
,assisténcia se Íaça sem o mínimo prejuizo
para as populações e com garantias de car-
rejra proÍissionalmente digna pârâ os jovens
médicos que o têm assegurado;

Dêfìnição dãs carreiras dos médioos e dos
out.os pro{rssionâis da Saúde com a aud,ção
prévia dâs suas estruturas rep re se ntativas j

A regionalização e descentralizaÇão dos ser
viÇos;

Aproveitamento integrâl dos meios humanos
e materiais existentes de formâ a que se
assegure a cobertura nacional em cuidados
de saúde.nos seus vários níveis e o total
aproveÍtâmênto dâs estrutúras e equipamen-
tos desaproveitados I

Facionalização urgênte da orgânica e gestão
hospitalâr com ârticulâção adequada da rede
hosp;talar à rade de cuidados primáriosi

Rápidâs medidas que humanizem os serviços
de saúde da.ìdo aos utentes o.conforto Íisico
e moral a que todo o homem tem direito;

. Eaboração.dâ Carta SâniJária Nâcionali

. .Aplicação do Formulário Nacionâl de ÍVtedi-
camentos a todos os S€rviços da Saúd€ para
a deÍesa dâs ,popuìâções e combate ès mâ-
nobrâs espêcutatjvas das muitinâcionais do
secLor.

A resposta urgente às gravíssimâs carências do
povo português no domínio da saúde, €xige â derrota
da r€acçáo nas próxjmas eleições,

No interesse dos portügueses € do portugal de O voto na ApU é o voto para a conoretizaçãoAb'il, é absolutamênte imperìoso pôr termo â êsÌa do dircito do povo à saúde, para a Ínstitucionarizaçãopolítica. do Serviao Nacional de Saúde.
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Manuêl Machado Sá Marques

tlndependèntel

Médico, Presidente do Sìndicaio dos
Médicos da Fegião Sul e Prêsidente dá
Associação Portuguesa dos Diabéticos,
57 anos. Carreira Hospitãlar efectuadã
nos Hospilais Cìvis dê Lisboa, onde rra.
balhou duànte hais de vinte a.os. Foi
elemênto do Movimento de Unidadê
Demodáti@ [MUD) Juveniì. Pârticipoü no
chamado Íúovimento dos úovos.do 8eìa.
tório das C;reÌas Ìúédi@s. IüembÌo do
CohselhÒ Gêral da.ordem dos Médicos
ÍÍ962-68ì ê tàmbém dã Comissão NaciG
nal de Àpoio aos Presos Polilicos. lntêgra
a Uriãó dê nesìstêhtes AntiÍascistâs PoF

tüsueses íUBAP). É dnechr dos Serviços
Clínicos ê Ássistênciãìs da Assoêiáção
Protectôra dos Diabéticós de PoÌlogal,
dêcano das Associaçôês de luta conÌÌa
os diâbeles da Federação lnternãôionãl

Lurdês Lobo

tP. c. P.ì

EnÍermeira. de 52 ânos, nascêu eh
Lisboâ, Formãdâ na Escola dê S. Vicênte

de Pãulã, dè que vèio â seÌ monitora,

exèrcê a pÌofissão desde i954, sendo

actualmente enÍeÌmeira-chete da clinica

de Medicirâ no Hospital de Santa Maria,

onde durante 3 anos peÌiencêu ão SecÌe.

.ârìado dè Eníemasem por êscolha do3

seus colegas. Eleita em Maio de 1980

paÉ o Conselhô de Gè'ência do Hospital

de santa Maria. Pertence âo Secretariado

da célúla dô PCP desse hospital,

António calhoÌdas

{M. D. P.)

Médico, clrúrgião dos Hosptrais
Civls dê Lisboa, de 48 ânos, .atüral de
Rêguêngos de Monsaraz, Vicè.PÌêFidênte
do MDP/GDE. Cãndidato pêlo circulô dè
Usboa paÌá a Assembleiâ Constituintê,
iniêgrou as listás da APU pélo meslro
cÍculo em 1979. Sedêtário de Estado da
Saúde no I Governo PÍovisóÍio. Memhro
da AMM de Lisboa, PEsidênte dâ Dir€e
ção dá Associação PoÌtugalBulgáÌlã e,
des{è o 2s de Ab.it, Presidente da Ác

. de A Voz do Opêráiio", DesraÉdo dn
riqente ass@ialìvo ünivêrsiï,áÌio. lâziâ
paÌte da Ássociação de Estüdantes de
Medicira quándo esta loi encêrada en
1952,

Elêmento mrito aciivo do movimento
què se iniciou na Ordeú dos Médlcos
êm í9s9, tèndo pe{ercido à sua Dil@
ção durante 16 anos. foi deste Ílovimênto
que resultou o grande impulso parâ o
sindicalismo médico e a3 condições paÌa
â aeilàção do conceito dê um Sêwiço
Nãcional de Sâúde.

PARA A DERROTA DA "AD"
PARA A VITóRIA DE ABRIL
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