PROPOSTAS DA DRA.FÁTIMA FERNANDES PARA O FUTURO DA ASBAI
Caros colegas,
Gostaria de lhes apresentar as minhas propostas para candidatura à vice-presidência
da ASBAI e meu breve currículo. Dirijo o Serviço de Alergia e Imunologia do Hospital
do Servidor Estadual de São Paulo e coordeno o Instituto de Pesquisa PENSI,
entidade filantrópica com atividades de ensino e incentivo à pesquisa na nossa área.
Em 2007 fiz MBA de Gestão em Saúde no Ibmec/Insper. Participei por 12 anos da
gestão da ASBAI-SP, Câmara Técnica do CRM-SP e faço parte da gestão da ASBAI
Nacional como Diretora-Secretária.
Clique nos links abaixo e saiba ainda mais sobre as minhas principais propostas para
o futuro da ASBAI:
1. INTENSIFICAR

A

INTERAÇÃO

DAS

REGIONAIS

COM

A

ASBAI

NACIONAL: Fortalecer o papel das Regionais na disseminação de
conhecimento, capacitações e atualização do associado.
2. EXERCÍCIO PROFISSIONAL: Fortalecer a defesa do exercício profissional
ético e dos interesses dos Alergistas e Imunologistas, com ênfase nas
normatizações sobre utilização de extratos alergênicos e procedimentos
diagnósticos.
3. FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS: Formação robusta do especialista em
Alergia e Imunologia seguindo a matriz de competências aprovada pela
Comissão Nacional de Residência Médica. Assessorar os centros formadores
para que estejam preparados para fornecer treinamento adequado ao conteúdo
e cargas horárias prática e teórica necessárias

4. INCLUSÃO DO JOVEM ESPECIALISTA: Incluir os jovens especialistas, em
várias frentes, é fundamental, pois eles serão o futuro da associação, assim
será criado o Departamento Científico de Jovens Especialistas.
5. COMISSÃO DE INOVAÇÃO E TELEMEDICINA: Garantir aos associados
conhecimento sobre novas tecnologias e ferramentas de auxílio diagnóstico e
terapêutico.
6. ASBAI CIÊNCIA E CERTIFICAÇÃO: Difundir e divulgar nossos produtos
científicos para toda a comunidade médica.
7. CANAL DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE, FAMÍLIAS E
ESCOLAS: Criar canal de educação permanente com a comunidade:
atualizações sobre temáticas de demanda própria e ações da ASBAI na defesa
de políticas públicas. Divulgar a atuação do Alergista/Imunologista e esclarecer
dúvidas frequentes sobre os diagnósticos e tratamentos.
8. PROGRAMA DE LIGAS ACADÊMICAS: Criar a Coordenadoria de Ligas
Acadêmicas para incentivar o graduando em conhecer a especialidade.
9. RELACIONAMENTO COM OUTRAS ESPECIALIDADES: Fortalecer e
ampliar as parcerias para elaboração e atualização dos consensos da área.
10. APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO: Gestão financeira e adequação do
Estatuto para permitir maior participação de associados na gestão das
Regionais.
Se você permitir que eu mereça a sua confiança, meu compromisso é com o trabalho
firme e incansável pela especialidade e pelo associado, muito obrigado!
Siga-nos em nossos canais e veja quem está nos apoiando! (mensagem em vídeo)

@votefatima_asbai
asbai.fatima
TODOS PELA ASBAI E A ASBAI PARA TODOS!

https://bit.ly/3n4igYE

