Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2018/2021
Nr.: 01-2020-JO
Data: 14 de Janeiro de 2020.
Início da reunião: 12h
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Conrado R. Hoffmann F., Dr.
Cassiano G. Ucker e o médico filiado Dr. Pedro Estácio Stumm.
1. Informes
2. Pauta
2.1 Escala de Plantões no pronto-socorro clínico do Hospital Municipal
São José (HMSJ)
Conversamos sobre email enviado por Dr. Pedro Stumm e assinado também
pelos drs. Dr. Luiz Carlos da Silva Filho e Dr. Juan Antonio Ordonez, em que
solicitam avaliação e ajuda do SIMESC com relação à forma como são organizadas as escalas de plantão pela chefia imediata no pronto-socorro clínico
do HMSJ, Dra. Ana Letícia. Dr. Pedro explicou sobre o histórico de dificuldades com as escalas e que não houve resolução conversando com a chefia.
Após a discussão, ficou decidido:
1) Buscar regimento interno e regimento do corpo clínico do HMSJ – dr.
Pedro Stumm fica de buscar.
2) Programar reunião com Dra. Ana Letícia e com Diretor Técnico Dr. Niso
Balsini.
2.2) Residentes Hospital Municipal São José
Dra. Tanise relata que recebeu telefonema do Dr. Cyro Soncini para verificar
como está a questão dos médicos residentes de Neurologia do HMSJ. Dra.
Tanise entrou em contato com Dr. Jonatan, residente de Neurologia, médico
filiado ao SIMESC – está de férias, referiu estar ainda sofrendo retaliação no
Programa de Residência Médica.
2.3) Residentes Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria
Dra. Tanise informa que recebeu mensagem do Dr. Fernão, do CRM,
relatando que médicos residentes do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante
Faria (HIJAF) estão passando por dificuldades no hospital, relacionadas ao
contrato de empresa terceirizada para assumir a administração de pronto
socorro. Muitos plantonistas antigos saíram da escala. Entraram plantonistas
novos e sem experiência, muitos nem sendo pediatras. Muitos casos graves
acabam sendo atendidos por médicos residentes em Pediatria, mas sem
preceptoria adequada. Os residentes entraram em contato com a COREME e
estariam planejando uma reunião com a direção do hospital. Dr. Fernão
repassou as mensagens de forma anônima. Dra. Tanise colocou o SIMESC à
disposição e passou formas de contato, caso queiram procurar ajuda.
3. Assuntos Gerais
3.1 Dr. Conrado fala sobre questões da Residência Médica no Hospital
Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS).
3.2 Pauta para próxima reunião: a) escala plantões HMSJ (Dr. Pedro Stumm)
e b) residentes HMSJ e HIJAF.

Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

