O que é a relação médico/doente? Quão antiga é
esta ligação? Qual a sua real matriz de importância
num mundo cada vez mais técnico e tecnológico,
ávido de conhecimento? A experiência pessoal e
profissional de cada um de nós certamente permite
que não existam duas respostas exatamente iguais a
estas perguntas.
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Talvez porque a relação que se estabelece entre cada
médico e cada doente é única e irrepetível – e quase
impossível de transpor para palavras. Porque ajudamos, cuidamos e tratamos de pessoas e não apenas
de doenças ou sintomas. Porque o humanismo, a
humildade, a empatia e a compaixão ultrapassam
as palavras e fluem na essência do tempo da relação
médico/doente, que é obrigatório proteger.

A Ordem dos Médicos e a editora By the Book
têm muito gosto em convidar V. Ex.ª
para a apresentação do livro
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Foi neste contexto que nos propusemos candidatar a
relação médico/doente a Património Cultural Imaterial da Humanidade, definido pela UNESCO. Esta iniciativa, muito mais do que um momento simbólico,
é um verdadeiro grito de alerta para a degradação
que tem poluído essa relação milenar em que o
humanismo necessita de tempo para espalhar as suas
virtudes. Este é o tema central deste livro, publicado
nos 80 anos da Ordem dos Médicos e nos 40 anos do
Serviço Nacional de Saúde.

A relação médico-doente:
Um contributo da Ordem dos Médicos

Queremos com esta obra proporcionar uma verdadeira homenagem a todas as pessoas que de uma
forma ou de outra se cruzaram com a Medicina.
Cidadãos, doentes, médicos e profissionais de saúde.
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A todos os editores, autores, colaboradores internos
e externos e a todas as entidades que nos ajudaram
a criar esta obra histórica e intemporal, queremos
exprimir o nosso muito obrigado.
CONSELHO NACIONAL / BASTONÁRIO
ORDEM DOS MÉDICOS (2017-2019)
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Este livro conta com a apresentação do Dr. António Barreto.
MOMENTO MUSICAL:

Verdi: Traviata
Si Ridesti in Ciel L’ Aurora
Zingarelle e Matadori
Offenbach: I Raconti di Hofman
Belle Nuit
Puccini: Madame Butterfly
Coro a Bocca Chuisa
Stravinsky: The Rake’s Progress
The Sun is Bright
Bernstein: Candide
Make Our Garden Grow

