Boletim do Complexo
Informativo Interno do Complexo Hospitalar da UFPA/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) Hospitais Universitários Bettina Ferro de Souza (HUBFS) e João de Barros Barreto (HUJBB) .
Ano I ● n.º: 03 ● Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017.

PDE é apresentado aos trabalhadores do Barros e Bettina
Até o final de 2018 estão programados encontros mensais
com o superintendente do Complexo Hospitalar da
UFPA, o médico e sociólogo Paulo Roberto Amorim,
junto aos trabalhadores das unidades João de Barros
Barreto (HUJBB) e Bettina Ferro de Souza (HUBFS). O
objetivo é dialogar
democraticamente sobre a
implementação do Plano Diretor Estratégico (PDE),
elaborado de forma coletiva com gestores e trabalhadores dos hospitais ao longo de
2016. O superintendente fez apresentação do PDE nos últimos dias 24 e 25, no Barros
e Bettina. Da mesma forma será o processo de execução do Plano.

Barros Barreto reativa leitos
O HUJBB reativou em janeiro deste ano 28 leitos do
total dos 218 cadastrados pelo Ministério da Saúde.
Com isso, a unidade libera mais internações à rede do
Sistema Único de Saúde para atender a população
paraense. A chefa da Divisão de Enfermagem do
Barros, Elaine Souza, informa que os leitos estavam
interditados porque aguardavam aquisição de novos
colchões, os quais são impermeáveis e com dimensão para atender às necessidades
dos pacientes. A entrega aconteceu na quinta, 19, e distribuição na sexta-feira, 20.

Eventos acontecem em prol do Bettina
Programações culturais e acadêmicas acontecem com
objetivo de arrecadar recursos em benefício ao Bettina,
como o III Curso de Administração de Estabelecimentos
de Saúde, promovido recentemente pela Associação
Paraense de Otorrinolaringologia, parceira do HUBFS.
Tem ainda o curso de língua brasileira de sinais (Libras)
com vagas abertas. Além do Passeio Fluvial pela Orla de
Belém, que será 12 de março. Informações: (91) 32499977/3249-7161/99116-0508.

Caminhar do Bettina recebe reforma
A Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do
Adolescente do HUBFS, conhecido como Caminhar, está
em processo de adequação estrutural de todo o seu espaço.
Com a reforma, os consultórios passarão de 12 para 17.
Haverá ainda ampliação da sala de espera dos pacientes e
climatização das salas. A coordenação da unidade será
transferida para a área onde funcionava a Classe
Hospitalar. A previsão é que todo o serviço seja concluído
até final de abril deste ano.

Postos de enfermagem do Barros Barreto são climatizados
Nesses últimos dois meses, os postos de enfermagem e
salas de repouso do HUJBB estão sendo climatizados. A
reivindicação é antiga dos profissionais do setor,
atendidos pela atual gestão. De forma progressiva, a
gestão do Complexo está empenhada em concluir nos
próximos meses toda climatização do ambiente
hospitalar. O objetivo é melhorar o ambiente e as
condições de trabalho, e firmar o compromisso da
valorização da mão de obra do trabalhador.

Contratualização do HUJBB é homologada pela CIB
O Diário Oficial do Estado publicou, dia 16 de janeiro
deste ano, a Resolução nº. 113, da Comissão Intergestores
Bipartite da Assistência Social do Pará (CIB), que
homologa a recontratualização do Barros Barreto. Após
longo diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde
(Sesma), em setembro de 2016, o HUJBB conseguiu
renovar a contratualização garantindo sua permanência na
rede do SUS para mais um ano. O Barros receberá este ano
da Sesma R$ 25,82 milhões distribuídos em R$ 2,15 milhões ao mês.

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

Produção: Assessoria de Comunicação do Complexo Hospitalar da UFPA. Tels. (91) 3201 7151 (HUBFS) / 3201 6698 /6697 (HUJBB)
E-mail: ascom.hus.ufpa@gmail.com. Belém – PA
Sites: www.bettina.ufpa.br/www.barrosbarreto.ufpa.br

