Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 028-2016-JO
Data: 20 de Outubro de 2016.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida,
representantes do IPOG (Instituto de Pós-Graduação & Graduação)
Veríssimo S. Costa, Lorrany Souza, Gustavo Mendes e Haroldo Iapechino e
Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 027-2016-JO de 05/10/2016 e aprovada.
2. Informes
2.1 O Baile da Esmeralda será em 22/10/2016, na Sociedade Harmonia Lyra.
Dra. Tanise B. Damas irá participar, representando o SIMESC Regional
Joinville.
2.2 Dra. Tanise B. Damas informa que foi procurada por residentes do HMSJ
sobre situações na residência médica.
3. Pauta
3.1 Eleições Municipais – 2º turno
Dr. Carlos A. Fischer participou, representando o SIMESC Regional Joinville,
de Assembleia Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde em Joinville,
no dia 10 de Outubro.
A pauta foi a Saúde Pública no Plano de Governo dos Candidatos à
Prefeitura do Município de Joinville.
Cada conselheiro poderia anotar, em uma folha de papel fornecido pela CMS,
uma pergunta sobre a saúde em Joinville. As perguntas sorteadas foram
feitas aos candidatos presentes.
Pergunta do conselheiro Dr. Carlos A. Fischer:
"O Hospital Municipal São José está constantemente lotado, com pacientes
no corredor e com filas de exames e consultas. Quais seus planos para o
HMSJ? Federalização? Gerência por OS? Ampliação da estrutura física?"
Resposta de Darci de Matos:
"Quero profissionais da saúde no comando. Valorizar servidor da saúde liberar para congresso.
Ampliar rede odontológica. Ampliar saúde básica - saúde da família. Fazer
câmara de mediação para diminuir a judicialização. Colocar na presidência do
HMSJ alguém da saúde e que fique 4 anos."
Resposta de Udo Döhler:
"TAC - UBs regularizadas quanto a alvarás e acessibilidade. Não ampliar o
HMSJ - faz demais, atende outros municípios, o Estado não repassa e gasta
muito. Voltar com credenciamento de hospital escola. Passar alta
complexidade para o Estado. Deixar Joinville com atenção básica. Não quero
fazer mais PAs - função da União, mas irei duplicar o tamanho do PA. Quero
chegar em 27-28% do gasto do município em saúde.
A residência médica causa gasto demais para o município. O governo federal
deveria arcar com todas as bolsas.
Gastos do HMSJ devem ser divididos com o Estado e a União. O HRHDS
deve assumir mais serviços.
Impossível acabar completamente com a falta de atendimentos nos postos de
saúde. A falta de pediatra ocorre não só em Joinville, mas em todo o país. "

3.2 IPOG
O contrato de parceria entre o SIMESC Regional Joinville e o IPOG (Instituto
de Pós-Graduação e Graduação) foi revisado e assinado.
3.3 Reunião do SIMESC com acadêmicos em 31/10
- O evento deverá acontecer no Mercure Hotel ou na ACIJ. IPOG está
verificando e dará um retorno. Custeio pelo IPOG.
- Jantar custeado pelo SIMESC.
- Convidar acadêmicos, residentes e todos os médicos.
- Marketing do IPOG fará os convites/divulgação.
- SIMESC passará ao IPOG os dados de e-mails e logo do SIMESC.
3.4 Residência Médica HRHDS
Dr. Erial Lopes de Haro compareceu na reunião da COREME em 19/10/2016,
mas sua participação não foi permitida pelo diretor técnico do Hospital.
4. Assuntos Gerais
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas.

