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ABONO 2017: Novo formulário
Desde o dia 01 de março do corrente ano já está ativo o período de usufruto
dos dois abonos que os empregados da EBSERH têm direito.
A partir de agora a marcação do abono será feita através do novo Formulário
de Abono ACT, já disponível na Unidade de Atendimento da DivGP.
A marcação deverá ser feita com antecedência MÍNIMA DE 15 DIAS da
data do usufruto do abono em questão e o formulário deve contar com todos
os dados preenchidos e com a autorização da chefia imediata do funcionário.
Os abonos somente poderão ser marcados com o uso deste formulário e o
envio de memorandos não será mais aceito a partir desta data.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o serviço de Documentação e
Registro
da
DivGP
presencialmente
ou
pelo
ramal
7983.
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Conheça e saiba mais sobre o Serviço de Apoio
Ambulatorial (SAA)
Devido à crescente demanda de pacientes encaminhados ao serviço (devida e
indevidamente), o SAA vem realizando uma ampla divulgação dos serviços oferecido
pelo setor para que haja maior esclarecimento sobre as funções do setor e o mesmo
possa cumprir a finalidade para o qual foi estruturado e seu papel fundamental de
apoio ao ambulatório.
















PÚBLICO ALVO
Pacientes em atendimento, agendados, do ambulatório e do Centro de Referência
em Atenção à Saúde (CRAS);
Acompanhantes de pacientes em atendimento agendados do ambulatório ou
internados;
Profissionais e servidores do HULW e do CRAS que estejam em sua jornada de
trabalho;
Estudantes que morem na residência universitária (campus I da UFPB).
CARACTERÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS

Os atendimentos serão prestados para as intercorrências clínicas agudas com
o intuito de estabilizar o quadro apresentado ou mitigar agravo, e não
indicam necessariamente, que o paciente será internado no hospital, podendo
ser encaminhado/orientado para buscar outro serviço ou obter alta para sua
residência;
Os exames complementares serão solicitados, quando for o caso, para
elucidação diagnóstica da intercorrência apresentada;
A administração de medicamentos ficará limitada ao arsenal do serviço que
se configurará, basicamente por analgésicos, anti-inflamatórios, antieméticos,
hipotensores, cristaloides e similares.
ORIENTAÇÕES GERAIS

Todo usuário do SAA, após a devida identificação e se enquadrando nas
situações acima descritas, necessitará fazer o registro na recepção do Boletim
de Emergência (BE) e realizar a classificação de risco no setor responsável,
de acordo com fluxo existente;
Entende-se por intercorrências clínicas agudas casos de: síncopes, febre
elevada recente, desconforto respiratório repentino, dor súbita, mal – estar
inesperado, etc.;
É imprescindível que os pacientes do ambulatório ou do CRAS, que precisem
do atendimento no SAA, tenham um encaminhamento por escrito do médico
que o atendeu, com as informações sobre o caso;
O SAA não é estruturado (recursos humanos, equipamentos e acomodações)
para o atendimento de urgências e emergências de grande porte, assim
como, não se destina ao atendimento que cabe a atenção básica de saúde.
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SECAD/DivGP promove capacitação “Elaboração
de Indicadores de Resultados”
A Gestão de Desempenho por Competências (GDC) é um processo que vem
sendo implantado nos hospitais universitários geridos pela EBSERH. Diante da
atual conjuntura, é imprescindível que todos os agentes envolvidos neste
processo, conheçam sua sistemática, bem como, tenham uma visão sistêmica
da Gestão do Desempenho para que cada um possa colaborar com a visão e
a missão do Hospital Universitário Lauro Wanderley.
O Hospital iniciou a implantação
da Gestão do Desempenho no
segundo semestre de 2015, e
apesar das orientações, ainda se
verifica dificuldades na elaboração
de indicadores, bem como na
correlação entre o Planejamento
de Desenvolvimento Estratégico
(PDE)
do
HULW
com
o
planejamento de cada nível hierárquico.
Neste sentido, o Serviço de Capacitação e Avaliação de Desempenho (SECAD)
realizou no mês de março a capacitação em Elaboração de Indicadores de
Resultados com o objetivo de capacitar gestores e coordenadores dos
serviços da EBSERH na construção desses indicadores.
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Quadro de Avisos

Organização: Serviço de Qualidade de Vida – DivGP
Revisão Final: Direção da Divisão de Gestão de Pessoas

Participe do nosso InformaDivGP pelo email:

informadivgp@gmail.com

Críticas, dúvidas e/ou sugestões sobre o informativo: informadivgp@gmail.com
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