RELATÓRIO EXECUTIVO N° 003/15
36ª REUNIÃO DE DIRETORIAS GERIR/HUGO

Data: 28/01/2015
Horário: 14h
Presentes: Dr. Adilson Usier Leite (Superintendente Executivo – Instituto GERIR), Dr.
Ricardo Furtado Mendonça (Diretor Técnico - HUGO), Dr. Nasser Tannús (GERIR),
Neusilma Rodrigues (Chefe do Departamento de Enfermagem/HUGO); Sra. Nádia
Gonçalves (Assistente Técnica – GERIR).
INFORMES
1.1 – Reajuste no Contrato de Gestão e reposição de pessoal
1.2 – Ordem de serviço on-line
1.3 – Importância da reunião de Diretorias
1.4 – Laboratório e exames de gasometria
1.5 – Outros informes
PAUTA
1.1 – Planejamento estratégico 2015

Resumo executivo: Dr. Ciro Ricardo inicia a reunião com informes. Posteriormente é
discutida a pauta e são definidos alguns encaminhamentos.

INFORMES
1.1 – Reajuste no Contrato de Gestão e reposição de pessoal
Dr. Ciro questiona sobre reposição de pessoal, e sobre lobby político para reajuste do
contrato de gestão, compatível com a necessidade.
Dr. Adilson refere que reajuste no contrato só poderá ser feito após cinco anos.
1.2 – Ordem de serviço on-line
Dr. Nasser informa início da ordem de serviço online.
Atendimento às reclamações deve ser feito por parte da direção técnica.
Colocar tudo no papel. Conversar com Anselmo sobre as responsabilidades da parte
administrativa.
1.3 – Importância da reunião de Diretorias
Dr. Ciro reafirma importância dessa reunião, exemplificando a problemática do Wareline,
que após ser colocado nesse espaço, começou a ser solucionado.
Dr. Ricardo exemplifica com programa de descrição cirúrgica. Maiores dificuldades
relacionadas a TI local.
Sr. Fábio continuará durante todo mês e fará o Wareline funcionar em todos os setores.
Farmácia já foi visitada e vários empecilhos relacionados ao uso do programa foram
encontrados e serão solucionados.
1.4 – Laboratório e exames de gasometria
Dr. Ricardo informa prazo de 30 dias para processo de laudo para gasometrias realizadas
na emergência.
A validação do equipamento deverá ser realizada pelo biomédico, e será elaborado um
POP para esse serviço.

Com adequação da carga horária, portaria ministerial define cumprimento de 40h semanais
para servidores do ministério. Necessidade de contratação de dois biomédicos noturno.
1.5 – Outros informes
Dr. Adilson informa medidas de gestão para economia de recursos: água, energia e
insumos.
Dr. Adilson informa que a aprovação do projeto de reforma das UTI’s não poderá ser
aprovada em partes. A VISA solicitou proposta de planta baixa do HUGO, em 30 dias.
Dr. Ciro sobre portas e bate macas para a visita de diagnóstico no centro cirúrgico.
Dr. Adilson informa sobre portas de correr com dispositivos de abertura.
Dr.

Adilson,
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compras.

Solicita

acompanhamento de todo processo.
Redução do tempo de permanência como meta.
Dr. Ciro orienta atentar à regulação de pacientes fora do perfil do HUGO, para outras
unidades.
PAUTA
1.2 – Planejamento estratégico 2015
Sra. Nádia expõe alguns dos itens do planejamento estratégico não cumpridos em 2014. A
reunião segue com a discussão de cada item apresentado. Os itens e respectivos
encaminhamentos são apresentados abaixo.
Encaminhamentos:
Comissões obrigatórias: Sra. Nádia solicitar atualização e passar ao Sr. Bruno o que
precisa para elaborar as Portarias.
Humanização, gestão de leitos, admissão/alta e acolhimento: Dr. Ricardo sugere ver
proposta da sala de alta que contempla todos os quesitos citados.
Educação permanente/continuada: Dr. Nasser informa que a engenharia clínica realizará
capacitações periódicas sobre manuseio dos equipamentos.
Dra. Neusilma afirma necessidade de um grupo responsável pela educação.

Serviço de Atendimento ao Usuário: Sra. Nádia ver com Sra. Fernanda e Sr. Vinícius
sobre uso da sala e reconfiguração para Serviço de Atendimento ao Usuário.

Goiânia, 28 de janeiro de 2015.

