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Superintendente participa de comitiva do presidente da Ebserh
No último dia 15, o superintendente do Complexo
Hospitalar da UFPA, o médico e sociólogo Paulo Roberto
Amorim, participou de comitiva que acompanhou o
presidente da Ebserh, Kleber Morais, durante visita ao
Hospital da Universidade Federal do Piauí. Morais anunciou
notícias que afetam diretamente as unidades filiadas à
estatal: a parceria com hospitais universitários da França e
a criação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para
os funcionários. Além de Amorim, faziam parte da comitiva os superintendentes Mônica
Paulino (HUJB/UFCG); Joyce Lages (HU-UFMA); e Ângela Silva (HU-UFS). A visita contou,
ainda, com a presença do vice-presidente da estatal, Laedson Bezerra, do superintendente
do hospital, José Miguel Parente, do reitor da UFPI, José Arimatéia.

Gerentes de Atenção à Saúde do Complexo participam do 3º Fórum
Os gerentes de Atenção à Saúde do Complexo
Hospitalar da UFPA, a professora-mestra Ana Vicentina
Santiago de Souza, da Unidade João de Barros Barreto,
e o professor-doutor Francisco Xavier Palheta Neto, da
Unidade Bettina Ferro de Souza, participaram do 3º
Fórum de Gerentes de Atenção à Saúde da Rede
Ebserh, nos últimos dias 15 e 16, em Brasília (DF). Em
pauta, os contratos de prestação de serviços
oferecidos ao SUS, fechado junto aos gestores fechado junto aos gestores municipais,
estaduais e nacionais de saúde.

Equipe do Complexo faz visita técnica ao HU do Maranhão
Gestores da Unidade João de Barros Barreto estiveram no
Hospital da Universidade Federal do Maranhão, em 22 e 23
de fevereiro, para visita técnica na perspectiva de conhecer
o padrão de gestão da Ebserh, em especial no que diz
respeito aos serviços desenvolvidos pelos setores de
Enfermagem, Farmácia e Regulação. O grupo foi composto
pelas chefias da Enfermagem, Elaine Regina Corrêa de
Souza; da Regulação, Helena Brito e da Farmácia, Júlia Reis, e recepcionado pela
superintendente do HU do Piauí, Joyce Santos Lages. In loco receberam informações sobre
a estrutura organizacional, gestão de pessoa e normas operativas do funcionamento das
áreas que estão vinculadas. A unidade piauiense, vinculada à Ebserh desde 2012, segue
todo padrão da estatal.

Complexo participa de Encontro Nacional dos Gestores de TI na Ebserh
O chefe da Tecnologia da Informação do Barros Barreto, Bruce Leite,
representa o Complexo Hospitalar da UFPA no "Encontro Nacional dos
Gestores de TI da Rede Ebserh", realizado pela Diretoria de Gestão de
Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) da Ebserh. O evento
acontece de 21 a 23/03, na sede da Empresa, em Brasília (DF). O
objetivo é reunir os gestores de TI dos Hospitais Universitários Federais,
para
compartilhar
experiências,
identificar
e
priorizar
os
macroproblemas de TI da estatal e definir ações prioritárias para DGPTI
e para os HUF's.

Curso para docentes discute sobre avaliação dos alunos
A discussão sobre avaliação de alunos levou professores e
preceptores do Barro Barreto compareceram maciçamente
ao curso “Desenvolvimento Docente de Preceptores de
Residência”, realizado no último dia 15, na sala 4 do
Centro de Estudos do Barros. A realização foi da Gerência
de Ensino e Pesquisa, que devido impossibilidade do
comparecimento dos professores do Bettina Ferro levará
o evento acadêmico às dependências da instituição, no Campus Guamá da UFPA. A ideia
da atividade foi levar os docentes ao despertar no sentido profissional, em especial, no que
se refere ao processo de ensino e aprendizado. Para isso, houve amplo debate em grupo
sobre planejamento, programa curricular e outros.

Aberta inscrição para curso de redação científica
O Complexo Hospitalar da UFPA está com inscrições abertas para o
curso de “Redação para Trabalhos Acadêmicos”, que acontece dias 29 e
30/03, das 14h/18h, no auditório Setorial Básico I, do Campus
Guamá. A realização é da Gerência de Ensino e Pesquisa do Complexo e
coordenado pela bibliotecária do Bettina Ferro, Cristina Alencar. Mais
informações: (91) 3201-6652 e 3201-8599.

No ato da doação de sangue, informe o nome dos
Hospitais Bettina Ferro de Souza e João de Barros
Barreto. Quem pode doar: Candidatos com boa saúde, acima
de 18 anos e peso maior que 50 quilos. Necessário portar um
dos documentos original com foto (RG, CNH ou Carteira
Profissional). Não precisa estar em jejum. Com a doação são
realizados exames para diversas doenças como Aids, Sífilis,
Doença de Chagas, Hepatites, HTLV I e II, além de tipagem
sanguínea. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. O doador
deve estar bem alimentado. O Hemopa espera por você na travessa Padre Eutíquio, 2.109.
Funcionamento para coleta: de 2ª a 6ª, das 7h30/18h, e aos sáb., das 7h30/17h. Mais
informações: 08002808118, de 2ª a sáb., das 8h/18h.

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

