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Congresso Médico Estadual da Ames em novembro
Nos dias 09 a 11 de novembro será realizado o 57º Congresso Médico Estadual da Ames, em Vitória. Com o tema
Medicina e Tecnologia, o evento será
realizado no Vitória Grand Hall. As inscrições já estão abertas e podem ser
feitas na secretaria da Ames. A programação ainda está em fase final
de fechamento e será divulgada em
breve. “Vamos fazer mais um grande
evento médico para trazer aos profissionais de saúde capixabas pesquisas
científicas, trabalhos acadêmicos, novas tecnologias que vêm sendo utilizadas e, claro, muito espaço para troca de experiências. Reserve essa data
na sua agenda”, avisou o presidente
da Ames, Carlos Alberto Gomes dos Santos. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone (27) 3324-1333 ou pelo e-mail ames@ames.org.br.

Eleição está chegando
No próximo dia 31 de agosto, médicos de todo o Estado, associados à AMES, vão eleger
a nova diretoria que estará à frente da entidade no triênio 2017-2020. Para votar, os médicos deverão estar em dia com a anuidade referente ao exercício de 2017. No mesmo
dia, também haverá eleição, em nível nacional, para a nova diretoria da AMB. Quem não
estiver em dia com a anuidade da AMB deve entrar em contato com a AMES ou diretamente com a AMB para poder votar. Representando os médicos capixabas na chapa
AMB PARA MÉDICOS, está o atual presidente da AMES, Carlos Alberto Gomes dos Santos.

PA de Alto Lage registra mais um caso de agressão
Uma médica foi agredida, na segunda-feira (24), no PA de Alto Lage, em Cariacica. Uma
paciente que não aceitou o fato de não haver mais senhas disponíveis, invadiu o consultório e agrediu a médica fisicamente, como se a médica fosse a responsável por isso.
“Mais uma vez, a população - de forma totalmente equivocada - atribui a culpa do mau
atendimento ao médico, quando, na realidade, esse é um problema de gestão. O médico está ali como trabalhador e é tão vítima quanto a população”, afirmou o presidente
da Ames, Carlos Alberto Gomes dos Santos. Para tentar encontrar formas de evitar esse
problema (que já é recorrente), o presidente do Simes, Otto Baptista, esteve reunido
com o prefeito de Cariacica, Juninho, e com o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia. A Prefeitura de Cariacica prometeu instalar câmeras de alta definição
para auxiliar na segurança dos profissionais que trabalham no PA de Alto Lage.
Venha curtir o final de
semana, com sua família, no CLUBE DE CAMPO DA AMES, em Santa
Isabel (Domingos Martins). Reservas pelo tel:
(27) 3324-1333

Tel: (27) 3324-1333
E-mail: ames@ames.org.br

Faça seus eventos com a Ames. Temos todo know how
para a realização de congressos, simpósios, encontros,
workshops e festas de turmas de Medicina. Ampla experiência em eventos na área médica. Entre em contato conosco para fazer uma consulta.

Agenda
• 28 a 30/07/2017

VIII Jornada de Otorrinolaringologia
nas Montanhas
Local: Domingos Martins (ES)
Informações e inscrições: (27) 3324-1333

• 17 a 19/08/2017

Congresso Internacional de Saúde
Baseado em Evidências - CISBE 2017
Local: Fortaleza (CE)
Informações: http://cisbe.amb.org.br/

• 09 a 11/11/2017

57º Congresso Médico Estadual da
Ames
Local: Vitória Grand Hall
Informações e inscrições: (27) 3324-1333
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