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Ano I ● n.º: 01 ● Quarta-feira, 14 de dezembro de 2016.

Campanhas de Natal visam beneficiar pacientes
No Complexo festas natalinas estão programadas para este
mês com objetivo de beneficiar os pacientes. Mas, para que
os eventos aconteçam, é preciso contar com a sensibilidade
das pessoas com doações. No Bettina a arrecadação de
brinquedos é até 14/12 a serem doados às crianças que
estão em acompanhamento na Unidade de Atenção a
Saúde da Criança e do Adolescente, conhecida como
Caminhar. A entrega dos donativos acontece dia 14/12
Durante Festa de Natal, a partir das 9h, na sala de espera da Unidade tendo
a presença do Grupo Cristo Alegria com repertório natalino. Mais
informações: 3201 8572.
No Barros a ação atende a todos os pacientes internados e a campanha
busca arrecadar brinquedos, fraldas descartáveis, alimentos não perecíveis,
roupas e material de higiene até 19/12. A programação da festa, marcada
para 21/12, das 8/13h, é realizada pela Associação dos Amigos do HUJBB.
Para ajudar é só entrar em contato com o presidente da entidade, João
Viana: (91) 9 8917 3536.

Presidente da Ebserh visita o Complexo
O presidente da Ebserh, o ginecologista Kleber Morais,
esteve em Belém dia 25/11 para visitar o HUJBB e
HUBFS. Ele foi recebido pelo superintendente do
Complexo, o médico e sociólogo Paulo Roberto
Amorim. A visita começou no HUBFS e encerrou no
HUJBB, com a apresentação do projeto Centro
Especializado em Reabilitação (CER) tipo IV - o mais
completo, feita pela coordenadora do projeto de
implantação, a enfermeira Cristina Mitikó.
O CER está aprovado pela Caixa Econômica Federal e o processo licitatório para
construção está previsto para ocorrer neste semestre. Envolve total de R$ 8 milhões,
dos quais R$ 4,87 milhões já estão disponíveis à construção de prédio. Outra parte
será liberada seis meses antes do término da obra. O espaço fará com que o Bettina,
além de tratar, possa reabilitar os pacientes ajudando na inclusão social. No CER, a
reitoria da UFPA disponibilizará a construção de mais um andar à realização de
pesquisa técnica nas áreas em que o Bettina e Barros já são consolidados como
referência no Pará.

Recontratualização do Barros é aprovada pela CIB
Na terça, 12/12, a recontratualização do Barros foi aprovada na Comissão
Intergestores Bipartite (CIB). A apresentação foi feita pela assessora da
Gerência de Atenção à Saúde do HUJBB, Helena Brito. Após longo diálogo
com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em setembro deste ano, o
HUJBB conseguiu renovar a contratualização garantindo sua permanência
na rede do SUS para mais um ano. O Barros receberá anualmente da Sesma
R$ 25,82 milhões distribuídos em R$ 2,15 milhões ao mês. A assinatura do
documento teve a participação do titular da Sesma, Sérgio de Amorim
Figueiredo; do professor Horácio Schneider, pró-reitor de Relações
Internacionais da UFPA, que na ocasião estava como vice-reitor em exercício;
e do Superintendente do Complexo, Paulo Amorim.
O HUJBB tem 57 anos de fundação e hoje dispõe de
218 leitos, distribuídos em clínica médica, cirúrgica,
pneumológica, pediátrica e Doenças Infecciosas e
Parasitais (DIP), e conta com um total de 50
consultórios. Garante em média 15 mil atendimentos,
entre consultas e acompanhamentos, cerca de 260
cirurgias (hospitalar e ambulatorial) e 235 internações.

Complexo implementa uso do crachá
À implementação do uso de crachá, o Setor de Gestão de Pessoas do Complexo
solicita que todos os servidores se dirijam à Unidade de Gestão de Pessoas do
Barros e do Bettina para nova confecção do documento institucional, até
30/12/2016. Na ocasião, é necessário apresentar PIS, RG, CPF e matrícula, e será
feita captura de imagem do servidor. As Unidades funcionam das 8/17h, de
segunda a sexta.

Hospitais participam de Mutirão da Ebserh
O HUBFS e HUJBB participaram do I Mutirão Nacional da Rede
Ebserh com serviços específicos para atendimento nas áreas de
Pneumologia, Otorrinolaringologia e Oftalmologia dia 30/10. Eram
114 profissionais envolvidos para a realização de 75 cirurgias e 415
exames. Os beneficiados de forma direta com os procedimentos
foram pacientes cadastrados no Barros e Bettina e contactados pela
Unidade de Regulação Assistencial dos HUs.

Você tem alguma sugestão para nós? Envie por e-mail.
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