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Ata
Renato questiona sobre visita dos técnicos da Visa no HCa para liberação do CNES. Dr. Barra reuniu-se com
Walter da Regulação do HC e estão fazendo a análise do Seonc referente a Resolução 5409 e vão
encaminhar os dados para a direção tomar a decisão quanto a adesão a referida Resolução. Vencendo as
dificuldades, dr. Barra entende que tratar as pacientes com CA de mama a partir do exame de mamografia
traz um ganho enorme para as pacientes que iniciam o tratamento num estágio mais inicial da doença e se
o HC aderir a Resolução acredita que estaríamos iniciando esse novo procedimento a partir de março de
2017. Fizeram os cálculos e retirando os custos, receberiam 700 reais por procedimento. Em reunião com
Diretor André foi discutido sobre a atuação da dra. Isabel no nosso arquivo como Presidente da Comissão
de Prontuário. André informa que mesmo o Presidente da Comissão de Prontuário que tenha qualquer
solicitação de mudança no arquivo, a solicitação deve ser repassada e discutida com a Direção Clínica do
HC. Ela não tem autoridade sobre o arquivo. Recebemos comunicado que o dr. Roberto Regiane é o
representante para a implantação do prontuário eletrônico e o mesmo esteve aqui no HCa para iniciar os
trabalhos. O sistema de prescrição da quimioterapia, PRQuim, será adaptado ao novo sistema e manteremos
o arquivo físico da rádio e da quimioterapia. Será substituída a peça Magnetron do AL2. Dr. Barra e Ariza
expõem a insatisfação com a prestação de serviço pela Varian, não há personalização do atendimento como
era antes. Estão recebendo as empresas para propostas do AL3. Vão aproveitar a visita do técnico da Varian
para expor a insatisfação com a empresa. Evelin agradece a participação dos voluntários e do pessoal da
equipe do Roque no Mova-se contra o câncer. Agradece a presença de todos. Antônio Carlos parabeniza
Evelin e equipe pela organização do Mova-se. Evelin irá repassar para a empresa parceira, Viva Marketing,
e para a equipe do escritório. Fernando informa que está encaminhado pela Reitoria o projeto para licitação
do 3º e 4º andar. Sérgio também parabeniza Evelin pelo evento do Mova-se e informa as datas dos últimos
bazares deste ano. Solicita ao Roque finalizar a cobertura da área das caixas. Roque está finalizando a
cobertura e irá orçar um toldo para uma área aberta acima das salas do bazar. Presentes: Dr. Barra, Denise,
Evelin, Ariza, Roque, Renato, Antônio Carlos, Clóvis, Fernando e Sérgio.
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