SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Ofício nº 106/19
Florianópolis, 21 de outubro de 2019.
Senhor Superintendente
Por oportuno, apresentamos para sua análise e, se possível, posterior
agendamento de reunião de trabalho, os principais temas abordados pelos
Diretores das Unidades Hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde
reunidos na sede do SIMESC no dia 07 de outubro de 2019, conforme descritos
a seguir:
1.

Situação da Unidade de Queimados do Hospital Infantil Joana de

Gusmão, que já foi referência Estad ual e atualmente encontra-se funcionando
de modo extremamente precário.
2.

Situação do Tomógrafo Computadorizado do Hospital Celso Ramos,

ainda não instalado.
3.

Situação que incapacita o Centro Catarinense de Reabilitação,

(única oficina ortopédica em Santa Catarina ), em produzir órteses/próteses.
4.

Excesso de médicos contratados com vínculos precários, trazendo

insegurança nos locais de trabalho, evidenciando a necessidade de realizar
concurso público.
5.

Contratação dos profissionais médicos no Hospital Florianópolis

através de “pejotização”, negando à eles os direitos trabalhistas.
6.

Não pagamento da Retribuição de Produtividade Médica (RPM) à

alguns grupos de médicos (auditores/reguladores/psiquiatras), além de
preocupação com modificações na referida RPM sem ouvir os corpos clínicos.
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7.

Reclamação de disponibilização de material em co ndições muito

ruins para atuação médica (ou mesmo a sua inexistência!), especialmente na
área cirúrgica.
8.

Necessidade de viabilizar, à médio prazo, a construção de nova(s)

unidade(s) Hospitalar(es) na Grande Floria nópolis, adequando-se à crescente
densidade demográfica regional e superando o completo sucateamento físico
das unidades existentes.
Isto posto, reiteramos nosso pedido inicial e colocamo -nos à sua
disposição para o que couber.

Atenciosamente

Cyro Veiga Soncini
Presidente

Roman Leon Gieburowski Jr.
Secretário Geral

Exmo. Dr.
Daniel Yared Forte
M.D. Superintendente dos Hospitais Públicos / Secretaria de Estado da Saúde
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