Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2015/2018
Nr.: 001-2017-JO
Data: 25 de Janeiro de 2017.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Douglas
M. Barbosa, Dr. Cassiano G. Ucker e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
2. Informes
2.1
3. Pauta
3.1 Troca de diretores
Aprovada a indicação de Dr. Cassiano Gonçalves Ucker para ocupar o cargo
de Diretor de Apoio ao Graduando da DR Joinville. Este cargo atualmente é
ocupado pelo Dr. Thales Fretta A. Medeiros, que estará impossibilitado a
partir de março, quando irá se mudar para São Paulo para fazer
especialização. O cargo continua com dr. Thales, até que seja recebida a
carta de renúncia.
3.2 Formaturas residentes
SIMESC Regional Joinville recebeu convites para formaturas de médicos
residentes:
- Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria - 27/01/2017, no Hotel Mercure
Joinville – Dr. Douglas irá participar representando o SIMESC,
- Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS) - 18/02/2017, no V12
Lounge - Dra. Tanise irá participar representando o SIMESC,
- Maternidade Darcy Vargas (MDV) – 23/02/2017
Os médicos residentes filiados, vinculados à SES - HRHDS e MDV solicitaram apoio financeiro do SIMESC para a cerimônia. Apoio aprovado
pela diretoria. Decidido chamar os representantes dos referidos hospitais
para participarem de reunião no SIMESC em 08/02/2017.
3.3 Novos residentes – reuniões.
Serão agendadas reuniões para apresentação do SIMESC aos novos
residentes:
- Hospital Municipal São José – será agendada por Dr. Carlos A. Fischer ,
- Hospital Regional Hans Dieter Schmidt – será agendada por Dr. Douglas M.
Barbosa. Se houver alguma dificuldade, solicitar ofício à Executiva para
agendamento,
- Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – será agendada pela secretária
Maiara
- Maternidade Darcy Vargas – verificar com drs. Thales e Suzana para
agendamento.
3.4 Contribuição Sindical
Decidido fazer divulgação da Contribuição Sindical em favor do SIMESC por
e-mail e facebook.
3.5 Conselho Municipal de Saúde
Primeira Assembleia Geral Ordinária do CMS de 2017 está marcada para
30/01/2017, com a seguinte pauta: 1) Informe sobre a Dengue/Influenza; 2)
Palavra ao Prefeito eleito do município de Joinville – Excelentíssimo senhor
Udo Dohler; 3) Criação da Comissão Organizadora da 12ª Conferência
Municipal de Saúde de Joinville (Conferência de Saúde da Mulher e
Vigilância em Saúde); 4) Apresentação e aprovação do Planejamento do
Conselho Municipal de Saúde de Joinville para o ano de 2017; 5)
Apresentação do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde –

PETSaúde/GraduaSUS; 6) Apresentação da prestação de contas da
Gerência da Unidade da Vigilância Sanitária referente ao ano de 2016.
Segundo a secretária do Conselho Municipal de Saúde, será importante a
presença de um representante do SIMESC na reunião de 30/01/2017,
quando o prefeito Udo Dohler falará sobre residência médica. Drs. Carlos
Fischer, Douglas e Cassiano estão se programando para participar.
Atualmente, os representantes do SIMESC no Conselho Municipal de Saúde
são: drs. Carlos Fischer e dr. Thales. Com a saída do dr. Thales, dr. Cassiano
assumirá também sua cadeira no Conselho Municipal de Saúde, em
momento oportuno.
4. Saúde Pública no município de Joinville.
4.1 Reunião com secretaria de saúde – A Sociedade Joinvilense de
Medicina (SJM) convida o SIMESC para participar de reunião em 01/02/2017,
com a seguinte pauta: projeto da saúde para os próximos 4 anos, com a
presença da secretária de saúde dra. Francieli Shultz e da diretora técnica
dra. Luana Ferrabone.
4.2 Postos de saúde SIMESC Regional Joinville vem recebendo
questionamentos de médicos dos postos de saúde sobre alteração de horário
de atendimento, pois os postos passarão a atender até as 22 horas. Solicitam
apoio do SIMESC. Esse assunto foi discutido também na última reunião do
Conselho Municipal de Saúde de 2016, em dezembro. Decidido chamar o
Jurídico para reunião sobre o assunto.
4.3 PAM Boa Vista SIMESC Regional Joinville vem recebendo
questionamentos dos médicos quanto a estrutura e condições de
atendimento. Foi emitido um oficio no PAM Boa Vista, assinado por vários
médicos e funcionários, solicitando que as obras barulhentas sejam
realizadas fora do horário de atendimento. Este ofício foi entregue na
administração, para destinado a coordenação do PAM Boa Vista e demais
reponsáveis pelas obras. Os médicos do corpo clínico solicitam apoio do
SIMESC com essa questão. Relatam os seguintes problemas:
- Obras com barulho excessivo durante horário de trabalho,
- Quedas frequentes na internet e intranet, impossibilitando o acesso ao
sistema de prontuário eletrônico.
- Nos casos de queda do sistema, problema extravio de fichas manuais de
pacientes, que não estão sendo digitalizadas para o prontuário eletrônico –
problema de armazenamento de dados de prontuários,
- Falha no sigilo profissional do prontuário eletrônico – os profissionais da
recepção e administração conseguem acessar e imprimir o prontuário do
paciente com a sua senha profissional, quando essa área deveria ter acesso
restrito para o profissional de saúde – problema com o sigilo médico,
- Goteiras, com alagamentos frequentes quando chove, colocando em risco
os profissionais e pacientes, pois há fiação elétrica exposta. Aconteceu
situação de choque elétrico em profissional das obras recentemente. Os
aparelhos da Oftalmologia estão cobertos com saco de lixo para não
estragarem,
- Exames laboratoriais que ainda não estão sendo realizados no Laboratório
Municipal e os pacientes não estão sendo encaminhados para um local que
faça o exame,
- Ponto eletrônico não imprime comprovante para o trabalhador.
- Situações de assédio moral, com chefia dizendo que está acessando
câmeras de segurança e horários de atendimentos dos pacientes para
verificar se existe demora na chamada entre um paciente e outro.

Decidido fazer um ofício com os questionamentos e enviar para diretora
técnica, secretária de saúde e CRM. Os dois primeiros serão entregues na
reunião de 01/02/2017, na SJM.
5. Assuntos gerais
4.1 Comentado sobre número expressivo de processos administrativos contra
médicos na atual gestão municipal, totalizando cerca de 80 em 2016.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas e pela secretária Maiara.

