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!PARCERIA

!DEFESA PROFISSIONAL 

                     Pediatria do SEMPER e a valorização da especialidade   

Dalmo Rosetti, Rodrigo UNIDAS (estes últimos após e seis residentes, falaram da 

Ferreira Medeiros, Rui Miranda reunião de negociação com os Pediatria do hospital, onde funci-

Filho, coordenador e pediatras coordenadores da equipe pe- onam pronto-atendimento, 

do Serviço de Pediatria do 
diátrica) R$65,00 para a consul- berçário, maternidade e residên-

Hospital Semper, juntamente 
ta pediátrica em pronto-socorro. cia médica credenciada pelo 

com três de seus residentes, 
Tudo isso, segundo o presiden- MEC e SBP. Dalmo Rosetti disse 

Lucas de Castro e Ana Carolina 
te, em função da estratégia da dificuldade de se conseguir 

Santiago (R2) e Cristiane 
utilizada pela equipe de pedia- plantonistas e do desânimo dos 

Miranda (R1) participaram de 

tras de não deixar de atender os profissionais da especialidade reunião com a diretoria da 

pacientes, mas cobrando dos em função dos baixos preços Sociedade Mineira de Pediatria 

para discutir assuntos relaciona- usuários dos planos de saúde pagos pelos convênios e da 

dos à Valorização Profissional. que não atendessem à exigên- importância dos profissionais se 

A reunião, uma da série de cia de reajuste o valor de unirem. “É bom ver que a SMP 

encontros que a diretoria da R$80,00 por consulta. Os res- se preocupa com a valorização 

SMP está realizando com os ponsáveis pelo paciente, de da especialidade. Ficamos muito 

serviços de Pediatria do estado, 
posse de nota fiscal do atendi- sensibilizados e, com certeza, 

aconteceu em 16 de dezembro, 
mento, podem solicitar o ressar- faremos ações no Semper para 

contando com a participação do 
cimento ao convênio posterior- que também nós consigamos 

presidente Paulo Poggiali,  a 
mente. uma melhora considerável nos 

vice, Rachel Pitchon, e os  dire-

valores de nossas consultas”, Os pediatras do Semper, que tores Mário Lavoratto,  Andréa 

acrescentou o pediatra.representavam 16 profissionais Chaimowicz e Helayne  Santos.  

Paulo Poggiali  fez um histó-

rico dos encontros até então, 

lembrando as vitórias obtidas, 

em especial  o reajuste  dos 

valores de consultas para a 

Pediatria conseguido  no 

Hospital Mater Dei, onde, com 

fundamental apoio e ação da 

Diretoria daquele hospital, 

alguns convênios passaram  a 

pagar R$80,00 e outros como o 

Saúde Bradesco e os do Grupo 

    Aproximação com estudantes 
Reforçando um dos objetivos escolas de Medicina. “E tenho riana, que deve acontecer ainda 

da Sociedade Mineira de convicção de que a parceria com a no primeiro semestre de 2011. 

Pediatria, que é a aproximação SAMMG é a melhor maneira para Segundo Érika Milhomem Mota, 

com o acadêmico de Medicina, a promovermos esta aproximação, Presidente da SAMMG, o objetivo 

SMP acaba de firmar uma parce- inclusive despertando nos acadê- do curso é proporcionar ao acadê-

r ia  com a  Sociedade de  micos o interesse pela Pediatria mico de Medicina, bem como ao 

Acadêmicos de Medicina de como opção profissional”, afirma médico clínico geral, infectologis-

Minas Gerais (SAMMG). A ideia é Paulo Poggiali, presidente da ta, pediatra, geriatra e de outras 

estreitar o relacionamento das SMP. especialidades, o conhecimento 

duas entidades por meio de apoio básico e atualizado acerca das O primeiro passo dessa 

mútuo a cursos, eventos e proje- classes de antimicrobianos e seus parceria é o apoio da SMP ao II 

tos, para que a Pediatria possa respectivos mecanismos de ação, Curso  de  Atual ização de  

estar, cada vez mais, em posição resistência e susceptibilidade Antibioticoterapia na Atenção 

valorizada e respeitada dentro das bacteriana a drogas. Primária e Resistência Bacte-

Curso de Reanimação Pediátrica (PALS) 

!CAPACITAÇÃO

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

Sócios, 

familiares, 

amigos, médicos 

e funcionários 

do hospital 

lotaram o 

plenário

A Sociedade Mineira de prevenção, desenvolver habilida- alto custo, simulando situações 

Pediatria, buscando, cada vez des cognitivas e psicomotoras na reais. Ao final do curso, o aluno 

mais, capacitar os profissionais ressuscitação e estabilização será avaliado em relação ao seu 

envolvidos no atendimento às iniciais das crianças em falência desempenho e aproveitamento, 

crianças, realizará em 2011 uma respiratória, choque e/ou parada recebendo uma carteira de 

série de cursos PALS cardiorrespiratória, são os capacitação em ressuscitação 

principais objetivos do curso.  pediátrica. (Pediatric Advanced Life 

Support). O PALS  é um curso O planejamento do PALS Em breve, a SMP disponibili-

teórico - prático voltado para prevê a participação de 24 alunos zará a agenda completa do 

médicos e enfermeiros, visando e seis instrutores durante os dois PALS. Aqueles que tiverem 

capacitá-los no atendimento às dias de curso. Os participantes interesse em participar de algum 

crianças vítimas de trauma. receberão todo o material didáti- dos cursos que serão oferecidos, 

co necessário e participarão, nas favor entrar em contato com a Reconhecer as crianças em 

aulas práticas, de demonstra- Sociedade pelo telefone  3224 08 risco de parada cardiorrespirató-

ções e simulações com auxílio de 57, deixando nome completo e ria e enfatizar as condutas médi-

manequins e equipamentos de telefone.  cas necessárias para a sua 

!POR DENTRO DA NOTÍCIA

Câmara aprova Projeto de combate e prevenção do 
alcoolismo entre jovens e adolescentes 

Em reunião realizada no dia medidas, o PL 286/09 estabelece Alcoolismo”, a ser realizada na 

16 de novembro, vereadores da a “Semana Municipal contra o segunda quinzena do mês de 

Câmara Municipal de Belo fevereiro de cada ano. O 

Horizonte aprovaram, em 2º objetivo é implementar 

turno, o Projeto de Lei 286/09, atividades dedicadas à 

que institui o Programa de redução do consumo de 

Prevenção ao Alcoolismo e álcool e esclarecimento 

Desestímulo ao Consumo de da população quanto aos 

Álcool entre Adolescentes e seus riscos e males. 

Jovens. A autoria do PL é de Luzia 

Ferreira (PPS). Dentre outras    

Clique aqui e conheça 

o Projeto na íntegra!

O presidente Paulo Poggiali fala das vitórias obtidas até agora    

            Assembleia Legislativa homenageia Hospital São Camilo! 

 “Este ato representa para todos nós o reconheci- pela homenagem que a Assembleia Legislativa de 

mento da sociedade mineira ao grande esforço que Minas prestou ao hospital no seu aniversário de 30 

um grupo de profissionais idealistas tem feito ao longo anos em dezembro. A solenidade foi requerida pelo 

de várias décadas, com o objetivo de prestar à criança deputado Eros Biondini, devido aos relevantes 

assistência médico hospitalar de excelente padrão”. serviços prestados pela instituição à comunidade. 

Helayne Teresinha Alves Santos representou a Dessa forma o pediatra José Guerra Lages, 

diretoria da SMP no evento.diretor do Hospital Infantil São Camilo, agradeceu 

Nina

!HOMENAGEM


