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VOZ ATIVA na defesa dos Técnicos de Medicina
Nuclear, Radiologia e Radioterapia
A ATARP - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA,
RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR ASSUME NOVO PLANO ESTRATÉGICO EM 2020, REFORÇANDO O SEU PAPEL NA DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA E
NA MELHORIA DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DAS PROFISSÕES QUE REPRESENTA.

Num panorama político e social de aceso debate em torno do atual estado do Sistema Nacional de Saúde, a ATARP não foge ao seu papel ativo e interventivo, e, alerta para a necessidade de reforçar o papel dos cuidados de saúde primários na interligação
com os cuidados hospitalares, “medida que vai representar um ganho muito importante para os doentes e para os indicadores em saúde”. Com base na sua experiência, e em
casos que lhe são reportados, Altino Cunha
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Neste contexto, em parceria com a Associação Portuguesa do Ambiente, autoridade
competente, para efeitos do referido Decreto-Lei estão pensados alguns grupos de trabalho
que vão representar um papel ativo na segurança e na gestão de risco, já em 2020.
À ATARP, foi solicitada colaboração nessa área, “a par de outras questões como a segurança, a gestão de risco e o report’ de anomalias”. Vítor Silva, vice-presidente da ATARP, defende que, em relação à questão do registo e análise de ocorrências, o tema deve ser trabalhado junto dos Técnicos pois, “à semelhança do que acontece com outras classes profissionais, o ato de reportar um erro ainda é visto com um sentido pejorativo. É importante mudar essa visão”.

assim como potenciar a ação no âmbito da European Federation of Radiography Societies,
da qual a ATARP é membro fundador.

