Ata de reunião – Unidade I
Segunda-feira, 15 de janeiro de 2018
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Colchão hospitalar fabricado sob encomenda para uso na nossa enfermaria, no valor de R$500,00 a
unidade, deve chegar até final do mês de janeiro. Novo chefe da enfermaria de pediatria e equipe
se apresentaram à Chefia do HCa. Desejam um relacionamento amistoso, o que não acontecia com
a chefia anterior da pediatria que aposentou-se. A equipe de médicos e físicos da radioterapia solicitam carro do HCa para um curso de final de semana em Barretos. O curso trata dos efeitos da
radiação nos tecidos do corpo humano. Carro e motorista serão liberados para a equipe. Médica
remunerada pelo Grupo foi solicitada para cobrir o período de férias e de licença de profissionais da
equipe de cuidados paliativos. Pagamento será feito pelo Grupo. Reitor em exercício procurou Chefe
do Seonc para retorno de assistente social. Situação será avaliada também com o colegiado do serviço social do HCU. Empresa Siemens enviará orçamento para treinamento de aplication do tomógrafo que na época da garantia do aparelho não havia o médico radiologista intervencionista para
receber o treinamento. Os diretores concordam com o treinamento. Custo de material e equipamento para o centro cirúrgico, elaborado pelo técnico Rômulo está estimado em 14 milhões de
reais. Faltam os itens do serviço de transplante. Grupo teatral, Nomi, deseja fazer trabalho voluntário no HCa mas sem vínculo com Núcleo de Voluntários do Grupo, proposta formal deverá ser apresentada. Conforme dados da equipe do SUS do HCa em 2017 tivemos 3359 novos pacientes no HCa.
A rua em frente ao HCa está com nova sinalização, foi pintada conforme projeto mas ainda faltam
as placas. Na próxima semana acontecem a poda das árvores e início de colocação dos tapumes
para a obra de expansão da quimioterapia. Joel fará a fundação do AL3, do poço artesiano e da
expansão da quimio. Ar condicionado do auditório foi substituído. Obras do 3º andar devem ser
entregues no final de março e é sugerido levar o serviço do ambulatório de quimio/infusão para o
3º andar durante as obras no térreo. Representante da empresa Eaton, fabricante de nobreaks,
esteve no HCa e os dados estão sendo enviados para elaboração de orçamento de nobreak para
equipamentos da radioterapia. Técnicos da bioengenharia também estão envolvidos. Dra. Cláudia
solicita ao Grupo curso de cuidados paliativos no valor de 1.750/mês, mais outras despesas, para a
assistente social Christiane. Os diretores confirmam a necessidade da manutenção da regra de ajuda
de custo de R$200,00/mês. Residente Lara, R3, forma em março de 2018 e dr. Rogério e dr. Barra
sugerem a contratação da mesma por 20h com a intenção de que ela assuma a quimioterapia como
ferista. Dr. Rogério fez contato com uma oncologista clínica da Bahia, dra. Natália, com residência
médica no Einsteim e que está morando em Uberlândia, sendo uma possível contratação. Usina de
energia fotovoltaica do HCa está em funcionamento desde dezembro sendo necessário que Roque
verifique com a bioengenharia sobre o uso do tomógrafo em mais períodos. Presentes: Dr. Barra,
Denise, Adriana, Roque, Renato, Dr. Rogério e Fernando.
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Aprovam essa ata:
________________________________________________________________________________
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