Carta IX FEMESC
Joinville
Os médicos catarinenses reunidos em Joinville, nos dias 02 e 03 de junho de 2006, no
IX FEMESC (Fórum das Entidades Médicas Catarinenses), após cumprimento da
programação e amplo debate em sessão plenária, divulgaram à categoria e à
sociedade em geral as seguintes deliberações:
Manter como atuações permanentes a fiscalização das Escolas de Medicina de
Santa Catarina e a defesa pela remuneração justa e digna do profissional médico;
Exigir Ensino Médico de qualidade e avaliação permanente das Escolas
Médicas;
Solicitar às Entidades Médicas Nacionais, AMB, CFM e FENAM, maior
empenho na luta contra a abertura de novas vagas nas Escolas Médicas;
Exigir das autoridades competentes a abertura de vagas de Residência Médica
proporcional ao número de médicos formados;
Sensibilizar o Conselho Estadual de Educação para que as Entidades Médicas
participem do processo de avaliação das Escolas Médicas de Santa Catarina;
Convocar a categoria médica para que não se omita e denuncie a má qualidade
do ensino médico, e da falta de estrutura nos hospitais públicos e a má remuneração de
seu trabalho.
Promover encontros das entidades médicas com promotores, gestores e médicos
nas diversas regiões do estado para o amplo debate sobre o TAC – Termo de
Ajustamento de Conduta;
Alertar e informar os profissionais médicos sobre os TACs – Termos de
Ajustamento de Conduta já assinados e em vigência;
Participar e analisar os TACs – Termos de Ajustamento de Conduta que estão
sendo firmados, item a item;
Posicionar-se contra a falta de políticas públicas do Governo Federal e Estadual
na área da saúde, segurança e educação, como também contra a derrocada da ética.
Encaminhar as proposições desse IX FEMESC, para o Encontro das Entidades
Médicas, nos dias 21 e 22 de julho de 2006, no Rio de Janeiro;
Aprovar a realização do X FEMESC na cidade Chapecó, em 2007.
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ACM – Associação Catarinense de Medicina
CREMESC – Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina
SIMESC – Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina

