Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2018/2021
Nr.: 018-2018-JO
Data: 26 de Julho de 2018.
Início da reunião: 12h
Lista de presença: Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Douglas M. Barbosa, Dra.
Suzana M.M. de Almeida e o médico filiado Dr. Stephan Kreutzfeld.
1. Informes
2. Pauta
2.1 Retirada de Eletrodomésticos das UPAs
Dr. Stephan fez relato que a situação iniciou por denúncias em atraso de
atendimento. Relata ainda que uma paciente entrou no conforto, porém o
médico em questão relata que estava sendo medicado. Houveram duas
reclamações em relação ao atraso nos atendimentos. Relata ainda que boa
parte dos aparelhos eletrodomésticos foi comprada por médicos, até as camas
do PA norte. Dr. Stephan relata que a relação com a Dra. Luana G. Ferrabone,
diretora técnica da Secretaria Municipal da Saúde, tem sido bem difícil. Relata
ainda questão de assédio moral, porém, por medo de retaliação não fazem
denúncias. Dr. Douglas explica ao Dr. Stephan que o SIMESC solicitou
reuniões com a diretora técnica da SMS e com o secretário municipal da saúde,
porém recebemos respostas negativas quanto à reunião até o dia 01/08/2018
(conforme e-mail anexo). Assim sendo, com a presença do Dr. Carlos A.
Fischer, Dr. Douglas M. Barbosa e Dr. Stephan Kreutzfeld, optamos por
comunicar a direção Executiva do SIMESC sobre a negativa da conversa até
o dia 01/08/2018, e ainda tentar novas conversas para chegar a um acordo.
2.2 Reuniões de Diretoria na Sede
Definiu-se por fazer reuniões ordinárias quinzenais e às quintas-feiras, às 12h.
A primeira, pré-agendada para o dia 09/08/2018.
2.3 Atraso nos repasses no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria
Ficou definido que Dr. Douglas entrará em contato com Dr. Armando Lorga
para oferecer os serviços do SIMESC no que diz respeito ao atraso de repasse.
2.4 Participação do SIMESC no Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Fica definido Dr. Douglas como titular e Dr. Carlos como suplente e será feito
rodízio nas reuniões ordinárias.
3. Assuntos gerais

Ata redigida pelos Drs. Douglas M. Barbosa e Tanise B. Damas.

