Boletim nº 123, 13 de Agosto 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: INOVAÇÃO, ENSINO E PESQUISA

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

5° PARTE: PLANEJAMENTO

6° PARTE: UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

7° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DO
HOSPITAL DE BASE
- INDISPONIBILIDADE DO MV HOJE
Informamos que será habilitado um monitoramento na rede de dados do Hospital de Base.
Ocorrerá indisponibilidade do sistema MV a partir das 21h de hoje, por, aproximadamente, 40 minutos.
Contamos com a compreensão de todos.
- COMUNICADO

Informamos que o Núcleo de Insumos Farmacêuticos do Hospital de Base realizará inventário
de seus estoques nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto de 2020.
Segue cronograma detalhado para que todos se atentem aos dias e horários, assim como
os pré-requisitos para que o processo ocorra de maneira ordeira e eficaz.

CRONOGRAMA DE INVENTÁRIO NUFAR/HB
DIA

14/ago

14/ago

HORÁRIO

07h00 às 19h00

07h00 às 19h00

14 a 15/ago 19h00 às 07h00

LOCAL

OBSERVAÇÕES

Dispensário do 7º andar

No período do inventário não
haverá dispensação. Havendo
alguma emergência, os pedidos
individuais devem ser
direcionados para a Farmácia
da Dose

Farmácia Satélite da Hemodinâmica

No período de inventário não
haverá dispensação. Os Kits
serão previamente montados
em parceria com a área
assistencial.

Farmácia Satélite do Pronto Socorro

Prescrições médicas do
período devem ser elaboradas
até as 12h00 do dia 14/08.
Após esse horário, as
prescrições/solicitações devem
ser direcionadas para a
Farmácia Dose.

8° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DO
HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

9° PARTE: SUPERINTENDÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL DAS
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

10° PARTE: ASSESSORIAS
- RESPOSTA DE DEMANDAS
A Assessoria de Comunicação solicita aos gestores que estejam atentos aos pedidos da Ascom para
que tenhamos respostas mais céleres às demandas que vem da imprensa. Ressaltamos que é
importante que o tempo de retorno seja o menor possível e as respostas sejam claras a fim de que
possamos informar de maneira adequada aos meios de comunicação.

11° PARTE: DIVERSOS

