Volume 1, Edição 2, N.º 17
Dezembro de 2008

Editorial
Caros Colegas e Amigos
Estamos no fim de mais um ano, o balanço apesar de
positivo não foi para a nossa Regulamentação aquilo que
se previa, pois todo o processo tem sido tratado pela DGS
/ MS com lentidão.
CTCTNC
Como é do conhecimento público os Colegas, que são os
nossos Representantes na Comissão Técnica Consultiva
para as Terapêuticas não Convencionais, durante este
ano cumpriram aquilo que lhes foi pedido que foi apresentarem os Documentos do projecto de regulamentação em
Especial o Perfil Profissional e a Caracterização das Terapêuticas: –Acupunctura, Fitoterapia, Homeopatia,
Naturopatia, Osteopatia e Quiroprática.
Foram postos no sítio da DGS todos os nossos projectos
desta 1ª fase/Perfil, Caracterização, Código Deontológico,
Código de Prática Segura, Fiscalidade, Ensino, Equivalências para quem já exerce . PARA CONHECIMENTO DE
TODOS os Profissionais de Saúde das Terapêuticas (Medicinas) não Convencionais e o público no geral, estiveram à discussão Pública de 01 de Abril até 30 de Junho de
2008.
Em todas as Reuniões da CTCTNC - Comissão Técnica
Consultiva feitas na DGS durante o ano de 2008, pressionámos para que o processo de tratamento das opiniões/
reclamações dos colegas fosse feito com a maior brevidade possível.
Por falta de conhecimentos nesta matéria por parte do Grupo da Direcção dos Serviços de Qualidade, encarregado
para pôr os Documentos no Sitio da DGS e tratar toda a
informação recebida e entregá-la aos Representantes únicos com legitimidade, ( pois eles são os autores dos Projectos ) para mediante as sugestões recebidas fazerem
as alterações / melhorias julgadas necessárias.
A CTCTNC e os Representantes fizeram vários protestos
junto da Senhora Ministra da Saúde, DGS e junto da Direcção dos Serviços de Qualidade Clínica pelo atraso na
entrega das respostas /sugestões / reclamações, dadas
durante a Consulta Pública.
Até 30 de Dezembro não tivemos qualquer informação por
parte do Grupo da DSQC.., Na última Reunião na DGS no
dia 12 de Dezembro mais uma vez se enviou uma Carta à
Senhora Ministra da Saúde onde a CTCTNC- Comissão
Técnica Consultiva fazia o ponto da situação e mais uma
vez protestando pelo atraso na entrega de todos os Documentos resultantes da Consulta Pública.

O Senhor Coordenador da Comissão Professor Doutor
Emilío Imperatori tem dado a seu apoio aos Representantes
e também ele tem discordado com a atitude da DSQC no
atraso na entrega do processo de Consulta Pública.
A Comissão já está a trabalhar nos Documentos referentes
à 2ª fase da Regulamentação.
O Conselho Federativo esteve presente e deu o seu Apoio à
Homenagem feita pela Sociedade Portuguesa de Naturalogia
em Junho passado aos membros da CTCTNC pelo seu trabalho em prol da Naturologia em Portugal.
Conselho Federativo
Muitos colegas contactaram o Conselho Federativo por telefone carta e através do nosso e mail:
cons.federativo@gmail.com e sitio cofenacis.org, a fim de
serem esclarecidos sobre o Processo de consulta Pública.
O Conselho Federativo, em Representação das 14 Associações Federadas, e em nome dos Profissionais que representam, fez ofícios à Senhora Ministra da Saúde, DGS,
DSQC, Senhor Primeiro Ministro, protestando pelo atraso
na entrega dos documentos, e informando não reconhecer
nas pessoas da DSQC competência Técnica ou Científica
para tratar os nossos Documentos, algumas Associações
como a APNA e ANN e outras quiseram reforçar o nosso
protesto
Falámos com os Colegas dirigentes das outras Federações e Associações das nossas preocupações e desconfianças em todo este processo.
As outras Organizações da Naturologia (Federação de
Osteopatia, Associação de Osteopatas, CNNET, Associação de Quiropráticos, Associação de Acupunctura., têm a
mesma posição e apoiam , estamos todos incondicionalmente no mesmo barco.
Não quisemos manifestações nem outras formas de protesto, falámos pouco com a comunicação social, para que o
Governo compreenda que nós somos pessoas de bem, mas
já estamos atingir o limite da paciência, porque não fomos
tratados com o respeito que profissionais de saúde dignos
e competentes merecem.
No último trimestre fomos recebidos em 13 de Novembro
na Presidência do Conselho de Ministros, e 17 e 18 de Novembro no Ministério da Saúde.
VOTOS DE UM BOM ANO DE 2009
para todos os Naturologistas e Famílias.
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