Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2015/2018
Nr.: 002-2017-JO
Data: 01 de Fevereiro de 2017.
Horário de início da reunião: 12horas
Local: Sociedade Joinvilense de Medicina (SJM)
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Thales Fretta A. Medeiros, Dr.
Antonio César F. Garcia, Dr. Patrick Hoepfner, Dr. Gabriel El-Kouba Junior,
Dr. Faustino José Rebelatto, Dr. Thiago Luis Beltrame, Dr. Fabrício Morales
Farias, Secretária da Saúde de Joinville Dra. Francieli Cristini Schultz,
Diretora Técnica Dra. Luana G. Ferrabone e Jean R. da Silva (Gabinete da
Secretaria Municipal de Saúde).
1. Pauta
1.1 Projeto da saúde para os próximos 4 anos – Joinville
1.1.1) Corte de gastos na prefeitura e o temor de respingar na saúde
Ficou esclarecido que foi um sensacionalismo midiático, que o partilhamento
da verba é feito todo ano e foi mal entendido pela mídia.
1.1.2) Questionamentos sobre a gerência e funcionamento do Hospital
Municipal São José (HMSJ)
A Secretaria Municipal da Saúde vai criar dados do hospital e analisar
estratégias para aumentar o rendimento do hospital. Eles estão subdividindo
funções para organizar o funcionamento de setores, as compras de material e
a logística.
1.1.3) Residência médica
Não querem fechar a residência, mas estão vendo de onde direcionar verba
para o pagamento das bolsas. Continuam achando que residente gasta
demais com exames e preferem cortar a bolsa do que fechar um serviço “de
oncologia” (como foi citado).
1.1.4) UPAs
Querem criar uma intranet inicialmente nas UPAs, que contenha o prontuário
dos usuários e diminua os custos nos atendimentos. E, futuramente, integrar
aos ESFs.
1.1.5) ESF
Possuem baixa cobertura de postos de saúde devido à falta de médicos.
Então, vão criar ESFs nas áreas mais deficientes para tentar cobrir essa
demanda. Faltam médicos e não há verba para contratar. Estão tentando
organizar com a mão-de-obra que têm em casa.
Por fim, ficou decidido que na segunda 4ª-feira de cada mês, haverá uma
reunião da Secretaria Municipal da Saúde com coordenadores médicos das
especialidades para verificar o funcionamento e evolução das discussões.
Reunião de 1h, às 12h, que serão discutidas através de pautas prédeterminadas, sugeridas pela SMS e médicos.
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