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Dr. Carlos Fernando assume a presidência do SindMédico

Crédito foto: Site SindMédico.

O presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, esteve presente no dia 6 de junho, na cerimônia de
Transmissão de Cargo da Presidência no Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico). Na
oportunidade, o ginecologista Dr. Carlos Fernando assumiu o cargo em substituição ao Dr. Gutemberg
Fialho que deixou o sindicato para se candidatar a uma vaga na Câmara Legislativa do DF, em outubro.

I Encontro Luso-Brasileiro de Bioética

CRM-DF entrega carteira de médico para formandos da ESCS

O Conselho Federal de Medicina
(CFM), em parceria com o Conselho
Regional de Medicina do Estado de
Rondônia (Cremero), realizaram nos
dias 6 e 7 de junho, o I Encontro Luso-Brasileiro de Bioética. O evento foi
realizado no auditório do Cremero,
em Porto Velho (RO) e contou com a
participação de médicos, conselheiros, gestores de saúde, especialistas
e estudantes de medicina.
Os conselheiros do CRM-DF, Romero Bezerra Barbosa e Martha Helena
Pimentel Zappalá Borges também
estiveram presentes no encontro.

O presidente do CFM, Carlos Vital, participou da abertura e destacou a importância das discussões previstas para o encontro. Em seguida, o professor da Faculdade de Medicina do Porto (FMUP), Rui Nunes,
falou sobre as “Diretrizes Antecipadas de Vontade”, documento que permite ao paciente se manifestar
por escrito com a orientação de sua vontade.
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Estudantes de medicina da UnB visitam CRM-DF
Estudantes de medicina da Universidade de Brasília (UnB) compareceram
ao CRM-DF no dia 18 de junho, para
fazer a inscrição médica. Os alunos
vão se formar em julho deste ano, e
foram chamados pela diretoria da autarquia para conhecer o CRM-DF e
assistirem a uma palestra educativa
sobre a importância do Código de Ética Médica, graduação, inscrição médica, entre outros.
A turma vai receber a carteira profissional no dia da Colação de grau juntamente com um Código de ética
Médica. O CRM-DF foi o primeiro do país a entregar o documento durante a solenidade. Com a carteira
em mãos, o médico já pode atuar na profissão.

Hospital da Criança de Brasília (HCB) recebe Certificado de Acreditação Hospitalar

CRM-DF entrega carteira de médico para formandos da ESCS

O Hospital da Criança de Brasília (HCB) recebeu no dia 25 de
junho, o Certificado de Acreditação Hospitalar. O documento,
concedido pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA),
confirma a qualidade dos serviços de saúde do HCB, inclusive
no que diz respeito à segurança
do paciente.

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Jairo Martínez Zapata, e
a conselheira da autarquia, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, estiveram presentes na cerimônia
que contou com a participação do governador do DF, Rodrigo Rolemberg e do secretário de saúde do
DF, Humberto Lucena Pereira da Fonseca.
A ONA é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que habilita serviços de saúde em todo o
Brasil e desenvolveu um sistema de avaliação e certificação sobre a qualidade dos serviços de saúde. O
certificado demonstra ser o Hospital da Criança competente para gerir e realizar suas atividades com segurança e qualidade. O HCB foi classificado como nível 1, com o reconhecimento formal, por um organismo independente e especializado em normas técnicas, de que a instituição atende a requisitos previamente definidos.
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XIII Encontro Nacional das Entidades Médicas (Enem)
Representantes dos médicos participaram
nos dias 26 e 27 de junho, do XIII Encontro
Nacional das Entidades Médicas (Enem).
O evento, que aconteceu na Associação
Médica de Brasília (AMBr), marcou o reencontro do Conselho Federal de Medicina
(CFM), Associação Médica Brasileira
(AMB), Federação Médica Brasileira
(FMB), Federação Nacional dos Médicos
(Fenam) e Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR), em um momento
importante de avaliação das políticas públicas de saúde e também do contexto no
qual se insere a prática da Medicina.
Na oportunidade, Carlos Vital Tavares apresentou aos participantes os principais resultados da pesquisa
encomendada pela autarquia ao Instituto Datafolha, e que buscou conhecer as opiniões da população
sobre a Saúde no Brasil e sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Para a maioria dos brasileiros (39%),
a saúde é o tema mais preocupante na atualidade, seguido pela educação (21%), combate à corrupção
(14%) e ao desemprego (14%).

I Simpósio de Publicidade Médica - O que precisamos saber
A Associação Médica de
Brasília (AMBR) em parceria
com o Conselho Regional de
Medicina do DF e o SindMédico-DF realizaram no dia 28
de junho, o I Simpósio de
Publicidade Médica para
médicos, estudantes de comunicação e empresas de
publicidade.
Os palestrantes do evento
foram a advogada Renata
Rozzante de Castro, especialista em Compliance, que
deu uma aula sobre Compliance e Guarda de Dados e o Dr. José Fernando Vinagre, corregedor do Conselho Federal de Medicina
(CFM), que ministrou uma aula sobre os critérios norteadores da propaganda em medicina.

