Boletim nº 05, 14 de Novembro de 2019
(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
- Comunicado
Todos os gestores devem atender os telefones celulares e/ou responder as mensagens com brevidade
para que não hajam problemas de comunicação que prejudiquem o andamento de nosso trabalho.

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA

3° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO

5° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS

6° PARTE: ASSISTÊNCIA

7° PARTE: DIVERSOS
- COMUNICADO DA ASCOM
Nenhum setor está autorizado a produzir ou divulgar, por meio digital ou físico, qualquer peça de
comunicação sem a supervisão e autorização da Assessoria de Comunicação.
As solicitações para produção de peças devem ser encaminhadas com 8 (oito) dias de antecedência
para o e-mail ascom@igesdf.org.br
Os infratores estão sujeitos as medidas cabíveis.
- COMUNICADO DA SUTIC
Na madrugada de sexta-feira (15) para sábado (16), de 2h às 6h, será feita a troca dos equipamentos de
switches core do ambulatório, pronto socorro e internação. Para que isso aconteça, haverá
indisponibilidade total da rede no período informado. Esta manutenção faz parte dos processos de
melhorias e modernização da infraestrutura (cabeamento, ativos de rede e novos computadores)
avançando mais um passo em direção a estabilização do ambiente de rede e melhoria de performance
do sistema MV Soul.
- SERVIÇO
Lembramos mais uma vez que está disponível o serviço de Médico Sobreaviso no IGESDF. Dessa forma,
em caso de necessidade, os profissionais podem ser acionados através do RH de cada unidade de
saúde.
- NOVA FERRAMENTA
A partir dessa sexta-feira (15) estará disponível uma nova ferramenta no site do IGESDF. O Portal de
Laudos Web permitirá que os resultados sejam visualizados, baixados e impressos pelo paciente e pelo
médico depois de apenas alguns cliques. Inicialmente, o acesso será para os exames realizados a partir
de agora, e realizados no Hospital de Base e na UPA de Ceilândia.
O paciente vai poder acessar a ferramenta pelo site www.igesdf.org.br, clicando no botão Resultado de
Exames Laboratoriais.

