APRESENTAÇÃO
Prezados,
Definido pelo diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal comunicamos que todas as diretorias do IGESDF devem enviar para a Assessoria de
Comunicação (ascom@igesdf.org.br), diariamente, informações acerca das ações de suas
superintendências, gerências e chefias a fim de que sejam publicadas em um boletim
informativo.
Nessa primeira semana, faremos um piloto do Boletim a fim de avaliar qual será o melhor fluxo
e as informações mais relevantes para as publicações.
A ideia é que o Boletim do IGESDF seja publicado diariamente e divulgue as informações
administrativas como resoluções do conselho, normas e processos, movimentação de pessoal e
agendas (eventos, reuniões), entre outras informações essenciais para conhecimento da gestão
administrativa do instituto.
Para divulgação dos assuntos no Boletim, os setores deverão preparar uma Nota para Boletim,
assinada pelo respectivo chefe.
Todos devem tomar conhecimento do Boletim diariamente, não podendo alegar o
desconhecimento do que foi publicado para justificar o não cumprimento das determinações
divulgadas.

1ª PARTE: PRESIDÊNCIA

1.1 – Decisões
Cumprimento imediato da Resolução que cria o serviço de médico sobreaviso.

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA
2.1 –

3° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS
3.1 – A Diretoria de Logística e Serviços - DILOG é Unidade orgânica dedicada essencialmente à clientela
interna do IGESDF, em apoio ao desenvolvimento das atividades finalísticas do Instituto e das Unidades
de Saúde sob sua gestão.
Com a inclusão do Hospital Regional de Santa Maria e das Unidades de Pronto Atendimento 24 horas UPAs no Contrato de Gestão nº 01/2018 SEAS-DF, o IGESDF, que já vinha gerindo o Hospital de Base,
promoveu a sua reestruturação organizacional, criando entre outras Unidades, a DILOG, que conta com
06 (seis) Gerências setoriais (Gerências de Compras e Contratos, Insumos e Logística, Manutenção e
Infraestrutura, Hotelaria, Mobilidade e Atendimento).
Preocupada com a otimização e compreensão dos fluxos procedimentais e processuais, a DILOG, em
esforço comum com a Diretoria de Atenção a Saúde, está promovendo na tarde desta sexta-feira (08),
uma segunda rodada de discussões com os dirigentes, gerentes, coordenadores e chefes de Núcleos do
Hospital de Santa Maria visando a internalização da nova estrutura e o melhor entendimento nos
encaminhamentos de demandas diversas, como por exemplo, pedidos de compras e contratações,
mobilidade, manutenções prediais e clínicas, lavanderia, alimentação, distribuição de medicamentos e
insumos e atendimento em geral.
O primeiro encontro foi realizado no início da semana na sede do IGESDF, no Hospital de Base e desta
vez o local escolhido foi o Hospital de Santa Maria para permitir uma participação mais abrangente.
Os encontros são coordenados pelos próprios Diretores de Atenção à Saúde (Dr. Júlio César Ferreira) e
de Logística e Serviços (Karinne Mesquita) e conta com a participação de Superintendentes, Gerentes e
Coordenadores das duas Diretorias, além da Gerência de Processos Projetos do IGESDF.
Assuntos como a elaboração de um Elemento Técnico para sustentar um pedido de compra ou de
contratação e o fluxo processual são objetos de debate e orientações, aproximando a área demandante
da Gerência de Compras e Contratos, o que por certo garantirá maior celeridade dos processos de
compras.
Noutra vertente, a preocupação com a chegada das chuvas ocupou as agendas da DILOG e do Gerente
de Manutenção e Infraestrutura na manhã desta sexta-feira, resultando em orientação para a
permanente inspeção, pela equipe de engenharia, dos telhados e outras instalações dos edifícios que
compõem as Unidades de Saúde geridas pelo IGESDF, permitindo a manutenção preventiva.
Sobre essa matéria, é importante que todas as equipes e setoriais que de forma direta, ou por meio de
prestadores de serviços, tiverem acesso aos telhados e instalações diversas dos prédios, que
comuniquem imediatamente à Gerência de Manutenção e Infraestrutura sobre defeito ou avaria que
possa resultar em infiltrações ou riscos de qualquer natureza, porventura encontrada.

4° PARTE: ENSINO E PESQUISA
4.1 –

5° PARTE: ADMINISTRAÇÃO
5.1 – Movimentações de Pessoal
5.2 – Implantação do MV nas UPAs
O IGESDF recebeu nesta data, 08/11/2019, os “Port Servers”, dispositivos que fazem a
comunicação entre os equipamentos do laboratório e o servidor de dados laboratoriais.
Esses dispositivos irão substituir o uso de computadores que fazem a comunicação com o
servidor de dados laboratoriais, tornando a comunicação mais ágil, confiável e econômica,
além de permitir o gerenciamento remoto.
Essa aquisição será importante para o “GO LIVE” do SOUL MV nas UPAs, previsto para o dia
22/11/2019, uma vez que integrará os dispositivos com o sistema de gestão hospitalar,
resultando em maior rapidez na emissão dos resultados dos exames.

6° PARTE: UNIDADES
6.1 – HOSPITAL DE BASE
Nesse item deverão ser divulgadas novidades sobre o Hospital de Base.

6.2 – HOSPITAL DE SANTA MARIA
Nesse item deverão ser divulgadas novidades sobre o hospital de Santa Maria.

6.3 – UPA
Nesse item deverão ser divulgadas novidades sobre as UPAs.

7° PARTE: DIVERSOS
Esse item ficará reservado para divulgação de assuntos diversos.

