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Deildarlæknar í starfsnámi
Deild: Lyflækningadeildir
Svið: Lyflækningasvið I og II
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2006
Deildarlæknar í starfsnámi óskast við lyflækningadeildir frá 1. júní/júlí 2006. Deildarlæknar hljóta víðtæka þjálfun í
almennum lyflækningum í tengslum við störf á öllum sérdeildum lyflækningasviða I og II ásamt bráðamóttöku og
göngudeildum spítalans. Ráðning til allt að þremur árum er í boði sem hluti af sérnámi í almennum lyflækningum
sem Landspítali stendur fyrir og hentar þeim sem hyggja á frekara sérfræðinám í lyflækningum eða skyldum greinum.
Fjölbreytt tækifæri gefast til þátttöku í rannsóknarverkefnum í samvinnu við sérfræðilækna á lyflækningasviðum.
Umsóknum, sem skila ber á þar til gerðum eyðublöðum, skulu fylgja náms- og starfsferilsskrá (curriculum vitae),
ásamt tveimur meðmælabréfum.
Umsóknir berist fyrir 15. febrúar nk. til Steins Jónssonar, framhaldsmenntunarstjóra lyflækningasviða, E-7 Fossvogi,
steinnj@landspitali.is og veitir hann upplýsingar ásamt umsjónardeildarlæknunum Teiti Guðmundssyni, teiturg@landspitali.is og Signýju Völu Sveinsdóttur, signysv@landspitali.is, sími 543 1000.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.
Laun eru skv. kjarasamningi sjúkrahúslækna og er starfið bundið við sjúkrahúsið eingöngu, sbr. yfirlýsingu Landspítala vegna
kjarasamnings við sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002. Hægt er að nálgast umsókn um lækningaleyfi eða læknisstöðu á
heimasíðu Landspitala – www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Heilbrigðisstofnun
Suðausturlands, Hornafirði

Yfirlæknir
Laus er til umsóknar staða yfirlæknis við Heilbrigðisstofnun Suðausturlands Hornafirði, um er að ræða
100% stöðu.
Æskilegt er að umsækjandi hafi viðurkenningu sem
sérfræðingur í heimilislækningum. Laun eru samkvæmt
úrskurði kjaranefndar við heilsugæslulækna og kjarasamningi sjúkrahúslækna.
Starfssvæði Heilbrigðisstofnunarinnar er A-Skaftafellssýsla og eru íbúar um 2400.
Umsóknum skal skila á viðeigandi eyðublöðum sem fást
á skrifstofu landlæknis til Guðrúnar Júlíu Jónsdóttur,
framkvæmdastjóra, Heilbrigðisstofnun Suðausturlands,
Víkurbraut 31, 780 Hornafirði, sími 478-1400, gjj@hssa.
is sem gefur jafnframt nánari upplýsingar um starfið.
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2006.
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Fræðsludagur
heimilislækna
4. mars 2006

Hinn árlegi fræðslu- og fagnaðardagur heimilislækna
verður haldinn á Nordica Hótel fyrsta laugardag í mars.
Öldrunarlæknar eru sem fyrr hjartanlega velkomnir.
Fræðsludagurinn er sem áður skipulagður af FÍH og
styrktur af AstraZeneca.
Dagskráin hefst kl. 9:00.
Nánari dagskrá verður send læknum sérstaklega.
Fræðslunefnd FÍH
AstraZeneca

ÞING

Ársþing
Skurðlæknafélags
Íslands
og
Svæfinga- og
gjörgæslulæknafélags
Íslands
verður haldið í háskólanum á Akureyri
31. mars-1. apríl 2006
Frjáls erindi frá kl. 13:15-18:00 á föstudag og á laugardag frá kl
09:00-12:00 og frá kl. 15:00-18:00.
Málþing á laugardagsmorgni um verki og slitgigt og forgangsröðun
sjúklinga í gerviliðaaðgerðir. Á þingið koma tveir erlendir gestir:
prófessor Paul Dieppe frá Bristol í Englandi
prófessor Stefan Lohmander frá Lundi í Svíþjóð.
Hátíðarkvöldverður Skurðlæknafélags Íslands og Svæfinga- og
gjörgæslulæknafélags Íslands verður á laugardagskvöldi á Hótel
KEA og byrjar kl. 19.00.
Hægt er að fá pakkaferðir með flugi, hóteli, gistingu og skíðapassa
hjá Ferðaskrifstofu Akureyrar (sími 460 0600).
Nauðsynlegt að fundarmenn skrái sig sem fyrst með tölvupósti hjá
Helgu K. Magnúsdóttur helgam@fsa.is sími 860 0568
eða Girish Hirlekar girish@fsa.is sími 860 0567.

Aðalfundur Svæfinga- og
gjörgæslulæknafélags
Íslands (SGLÍ)
Aðalfundur SGLÍ haldinn í háskólanum á Akureyri föstudaginn 31. mars 2006, kl. 17:45.
Dagskrá
1. Hefðbundin aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.
Stjórnin

Aðalfundur
Skurðlæknafélags Íslands
Aðalfundur haldinn í háskólanum á Akureyri föstudaginn
31. mars 2006, kl. 17:45.
Dagskrá
1. Hefðbundin aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.
Stjórnin
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Málþing um geðheilbrigðismál
Laugardaginn 18. febrúar 2006 í sal Læknafélags Íslands í Hlíðarsmára

Samfélagsgeðlækningar og geðheilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni
13.00-13.20
13.20-13.40

Próf. Hannes Pétursson, sviðsstjóri geðsviðs Landspítala
– Þróun geðheilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa
Sigurður Guðmundsson, landlæknir – Sýn á framtíð geðheilbrigðisþjónustu í samfélaginu

13.40-14.00

Óskar S. Reykdalsson, lækningaforstjóri, Heilbrigðisstofnun Suðurlands
– Vangaveltur um geðheilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni

14.00-14.20

Sigmundur Sigfússon, forstöðulæknir geðdeildar Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri
Svæðismiðuð geðlæknisþjónusta

14.20-14.40

Kaffi

14.40-15.00

Magnús Haraldsson, geðlæknir, Landspítala – Samfélagsgeðlækningar í Madison, Wisconsin

15.00-15.15

Auður Axelsdóttir, verkefnisstjóri hjá Hugarafli, heilsugæslu Reykjavíkur
– Batahvetjandi þjónusta í heilsugæslu

15.15-15.30

Auður Styrkársdóttir/Erna Indriðadóttir, frá aðstandendasamtökum geðsjúkra
– Frá sjónarhóli aðstandenda

15.30-15.45

Stefanía Arnardóttir, hjúkrunarfræðingur í geðteymi heimahjúkrunar
– Starfsemi geðteymis heimahjúkrunar

15.45-17.00 Pallborðsumræður
Málþingið er opið öllum

Stjórn Geðlæknafélags Íslands

Aðalfundur Félags áhugamanna
um sögu læknisfræðinnar

Hefurðu farið á netið í
dag?

Aðalfundur Félags áhugamanna um sögu læknisfræðinnar
verður haldinn laugardaginn 4. mars 2006 kl. 11.00 í
Hringsal Barnaspítala Hringsins á Landspítala.
Hefðbundin aðalfundarstörf
– gjaldkeri leggur fram reikninga félagsins
– formaður flytur skýrslu stjórnar
– kosning stjórnar
– ákvörðun félagsgjalda
– önnur mál

Eftir fjögurra ára fornleifarannsókn á rústum Skriðuklausturs eru híbýli
þess, sem og margþætt hlutverk, mjög að skýrast. Bygging klaustursins
samanstóð af þyrpingu vistarvera, kapellu og veglegri kirkju sem stóðu
við klausturgarð. Byggingin var áþekk öðrum kaþólskum klausturbyggingum erlendis, líkt og hlutverk þess, en í Skriðuklaustri fór fram
bókfells- og blekgerð, ritun bóka og skjala, auk ræktunar mat- og
lækningajurta. Þar var jafnframt rekið hospital og stundaðar lækningar. Í
erindinu verður fjallað um framgang rannsóknarinnar og greint verður frá
helstu niðurstöðum.
Steinunn Kristjánsdóttir (f. 1965) lauk doktorsprófi í fornleifafræði við
háskólann í Gautaborg árið 2004. Starfar sem verkefnastjóri Skriðuklaustursrannsókna sem hýstar eru á Þjóðminjasafni Íslands. Formaður
Fornleifafræðingafélags Íslands og á sæti í Fornleifanefnd.

leaknabladid.is

Fyrirlestur
Steinunn Kristjánsdóttir, phil.dr.
Lækningar í Ágústínusarklaustrinu á Skriðu í Fljótsdal
– niðurstöður fornleifarannsóknar
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Stjórnin

Heimasíða Félags áhugamanna um sögu
læknisfræðinnar: www.icemed.is/saga/

