Boletim nº 34, 27 de Março de 2020
(EDIÇÃO ORDINÁRIA)

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.
O Boletim do IGESDF será publicado diariamente com 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

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA

3° PARTE: ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO

5° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS

6° PARTE: ASSISTÊNCIA
- LABORATÓRIO
Informamos que já está disponível no Sistema Soul MV o cadastro do exame para detecção do
Coronavírus. O exame é realizado no Lacen e os resultados serão liberados no Sistema Soul MV. A
solicitação deve ser realizada no sistema MV e a amostra encaminhada para o laboratório,
obrigatoriamente

deverá

vir

acompanhada

com

a

ficha

Epidemiológica

de

notificação

(notifica.saude.gov.br). O Lacen não receberá amostras sem a ficha Epidemiológica. CORONAVÍRUS –
RT-PCR (Item de prescrição código 6447)
- NOVO LOCAL DO CTO
Para controle do fluxo de pessoas nas dependências do Hospital de Base conforme prevê o Plano de
Contingência do Covid-19, fez-se necessário o remanejamento físico da equipe do Centro Tático
Operacional (CTO) do Pronto Socorro para o mezanino próximo ao refeitório, acima da sala das
gerências médicas. As atribuições do CTO permanecem inalteradas, conforme definidas no processo SEI
04016-00015378/2020-41. Diante desta alteração de local, algumas situações serão alinhadas
conforme consta no documento “Novo fluxo do Núcleo do Centro Tático de Resolutividade” disponível
na

Intranet

no

link:

http://ihb/intranet/?noticia=novo-fluxo-do-nucleo-do-centro-tatico-de-

resolutividade e no SEI documento 37711566 Processo nº 04016-00026400/2020-89. Contamos com a

compreensão e colaboração de todos para os novos alinhamentos.

7° PARTE: UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

8° PARTE: ASSESSORIAS

9° PARTE: DIVERSOS
- VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA
De segunda até a próxima sexta-feira os colaboradores que atuam no Hospital de Base poderão tomar
a dose da vacina contra a Influenza. Diariamente serão distribuídas senhas na porta do Jardim às 8h e
às 13h para organização das filas. Serão 400 vacinas diárias divididas nos dois turnos.

