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Editorial ________

Nossas Conquistas
Superintendente
Paulo Amorim

Em 2016, a economia brasileira passou por momentos
de difículdades. Entretanto, a gestão do Complexo
Hospitalar da UFPA/Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH), administradora do João de
Barros Barreto (HUJBB) e Bettina Ferro de Souza
(HUBFS), captou mais de R$ 17 milhões junto à
EBSERH, UFPA e outros parceiros, um saldo positivo no
atendimento de quem depende do SUS. Nos alegramos
não só pelos recursos captados, mas por outras
conquistas que realizamos, como o concurso público
para 815 cargos nas áreas administrativas, médica e
assistencial e elaboração e aprovação do Plano Diretor
Estratégico (PDE), válido para os anos 2017/2018.

No PDE, serão aplicados R$ 4,8 milhões, mais da metade para a Regulação,
beneficiando diretamente os pacientes, e no abastecimento de insumos e
medicamentos e investimento de R$ 15 milhões para ensino, pesquisa e extensão. O
HUJBB foi recontratualizado, garantindo a sua permanência no SUS e recebendo da
Sesma R$ 25,82 milhões ao ano. No Bettina Ferro, fechamos com a captação de R$
1,37 milhão, para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER) tipo
IV. Há um ano na superintendência não temos dúvida que a nossa equipe se
empenhará para celebrarmos novas conquistas e promovermos assistência com
qualidade aos nossos usuários e funcionários.

Complexo realiza Pesquisa de Satisfação dos
usuários nas unidades hospitalares
O Complexo Hospitalar da UFPA/EBSER está com o
resultado da Pesquisa de Satisfação dos Usuários atendidos
nas unidades Barros Barreto e Bettina Ferro. A coleta de
dados ocorreu de 12 de outubro a 28 de novembro de 2016,
com a participação de 935 pessoas: 415 do HUBFS e 520 do
HUJBB, que responderam sobre a estrutura, o atendimento
e os aspectos gerais do Complexo.
Um total de 621 usuários avaliou satisfatório o serviço no setor
ambulatorial, representando índice geral de 63,49%. Quanto ao
atendimento: 80,35% consideram bom ou ótimo e 19,65% informaram ser
péssimo, ruim ou regular. Foi constatado ainda que 90,34% dos usuários
indicariam o Complexo para algum familiar e apenas 9,66% não fariam tal
indicação.
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Complexo faz cadastramento de pesquisas
realizadas no HUJBB e HUBFS
O PESQUISA da EBSERH, sistema que registrará
todas as pesquisas realizadas no âmbito do
Complexo Hospitala da UFPA, encontra-se em fase
de cadastramento nas Unidades João de Barros
Barreto e Bettina Ferro de Souza. O sistema é uma
importante
ferramenta
de
registro
e
acompanhamento das pesquisas da rede de
hospitais da EBSERH e que facilitará o trabalho de
cada unidade no Setor de Pesquisa e Inovação
Tecnológica.

Concurso das residências Médica e
Multiprofisional é domingo
O Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS) inicia
domingo, 08 de janeiro, o concurso das residências
Médica e Multiprofissional da Universidade Federal do
Pará (UFPA). É a primeira fase do concurso e acontece
com a prova escrita, das 8h as 12h, no Campus do
Guamá, conforme o Edital nº01 - COREME-UFPA e
Edital nº 01 COREMU - UFPA. Posteriormente, segue
com avaliação de currículo e entrevista com os
candidatos. Mais informações no site do CEPS:
www.ceps.ufpa.br

HUBFS realiza III Curso de Administração de
Estabelecimentos de Saúde
O Bettina Ferro está com inscrições abertas
para o III Curso de Administração de
Estabelecimentos de Saúde. O evento será dias
2 e 3 de fevereiro deste ano, no auditório do
edifício Evolution, na Dom Romualdo de Seixas,
1476. Para mais informações entre em contato
pelos telefones: (91) 3249-9977/ 3249-7161/
(91) 99116-0508.

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