Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(24/11/2016)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada
aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de
reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais
diretores, bem como os convidados Dr. Marcelo de Paula Lima, diretor técnico da Santa Casa e a Srta.
Ana Carolina Botto Paulino, gerente assistencial da Fundação, conforme lista de presença anexa. A
reunião é iniciada pelo presidente, Sr. José Cândido, que agradece a presença de todos e faz um breve
relato das reuniões realizadas nesta semana com o Dr. Ulisses Martins Minicucci e o Sr. Sebastião
Ananias. Alterado o assunto, o Sr. José Cândido convida a todos para participarem da homenagem aos
vereadores, momento em que será servido um café da manhã no dia 06/12 às 08h00 quiosque do Hospital
do Câncer, e também da homenagem que será realizada em nome da Fundação ao Sr. Alexandre Ferreira,
Prefeito, dia 05/12 às 14h30, no gabinete do Prefeito. Prosseguindo a pauta do dia, o Sr. José Cândido
informa que a Srta. Ana Carolina, gerente assistencial e o Sr. Acyr, gerente de suprimentos foram
convidados para participarem do evento de Lean Healthcare, que será realizado no dia 01/12, no Hospital
São Francisco de Ribeirão Preto, e nesta ocasião serão apresentados os cases de suas respectivas
gerências. Nesse momento, o Sr. José Cândido concede a palavra a Srta. Ana Carolina, gerente
assistencial que agradece a presença dos diretores, bem como o convite para participar desta reunião, e
inicia a apresentação com o apoio de projeção gráfica, do sistema de desempenho de indicadores da
gerência assistencial, destacando os principais pontos, tais como: a estrutura do indicador financeiro do
acompanhamento orçado x realizado; a estrutura do indicador de processos da taxa de ocupação
hospitalar SUS, da média de permanência, da taxa de mortalidade institucional, da taxa de mortalidade
intraoperatória, da taxa de cirurgias suspensas e os motivos, da taxa de cesáreas e da taxa de infecção
hospitalar; a estrutura do indicador de qualidade da incidência de queda do paciente, do acolhimento com
classificação de risco – PMP Hospital Central / Convênios e Pronto Atendimento do Hospital do Coração;
as auditorias e os acompanhamentos da estrutura física e organizacional, da equipe multiprofissional, do
regulamento técnico, das comissões, da segurança do paciente, da gestão da clínica, dos serviços
assistenciais, da Rede de Atenção a Saúde - RAIS, das políticas prioritárias do SUS, da classificação de
risco, do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar - NAQH, das garantias de acessos aos Portadores de
Necessidades Especiais - PNE, dos cuidados paliativos, da linha de cuidado, do centro cirúrgico, dos
serviços assistenciais e recursos humanos, da equipe multiprofissional e prontuário e os projetos a iniciar,
em andamento, em atraso e os concluídos. Finalizada a apresentação, a Srta. Ana Carolina coloca-se a
disposição para esclarecimento de possíveis dúvidas. Sanada as dúvidas dos participantes, e não havendo
outros assuntos a serem discutidos em pauta, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Pedro Rodrigues Alves
Pucci, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 24 de
novembro de 2016.
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