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Curtas

Eleições 2012

Ano 3. Nº 23.
Goiânia,
Agosto de 2012

O candidato a vice-prefeito de Goiânia na chapa de Jovair Arantes (PTB), Francisco Júnior (PSB) solicitou aos diretores da AHPACEG sugestões para a elaboração do plano
de governo da coligação na área da saúde. A entidade vai
encaminhar ao candidato um documento com as reivindicações e
propostas do setor hospitalar privado de Goiânia. O encontro foi o
primeiro de outros que a AHPACEG
deve ter com candidatos à prefeitura da capital e das principais
cidades goianas, para ouvir as
propostas dos candidatos e
apresentar as reivindicações dos hospitais.

Leitos de UTI

CRM Digital
Os médicos interessados em obter a nova Cédula
de Identidade Médica (CRM Digital), que é facultativa,
podem procurar a sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego). Os profissionais
que ainda não fizeram o recadastramento obrigatório
precisam se recadastrar antes de fazer a solicitação.
Mais informações no site www.cremego.org.br

Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás
RUA TERESINA Nº 380
SALA 2004, ED. EVIDENCE
OFFICE - ALTO DA GLÓRIA
GOIÂNIA-GO
FONE: (62) 3088-5800

Os artigos e matérias publicados são de inteira
responsabilidade dos autores.

HAIKAL YASPERS
HELOU
PRESIDENTE

LUIZ MAURO DE
PAULA SOUZA
TESOUREIRO

Jornalista
responsável
Augusta Araújo
JP00753-GO

GUSTAVO RASSI
VICE-PRESIDENTE

ORLANDO
MILHOMEM
SECRETÁRIO

Comercialização
Keila Garcia

Unicred
20 anos.

Nós crescemos
com você.

MAIS DE 8 MIL ASSOCIADOS
COLHEM JUNTOS OS FRUTOS
DE INVESTIMENTOS BEMSUCEDIDOS.

ESCOLHA A UNICRED!
CONTE COM OS PRODUTOS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA:
Conta Corrente
Cheque especial
Crédito
Aplicações
Investimentos
Débito automático
Assessoria financeira

Cartão de crédito
Cartão de débito
Seguros
Serviços
Produtos Corporativos
Internet Banking

AHPACEG quer
ampliar a oferta
ao SUS em Goiânia

Neurologia

C

Goiânia sedia congresso
brasileiro da especialidade

A

AHPACEG foi representada pelo
seu presidente, Haikal Helou, na
solenidade de abertura do XXV
Congresso Brasileiro de Neurologia,
realizado no Centro de Convenções de
Goiânia, entre os dias 8 e 12 de agosto.
Na oportunidade também aconteceram o Encontro Luso-Brasileiro e a comemoração do cinquentenário da Academia Brasileira de Neurologia.
O encontro reuniu mais de 2.500 participantes, incluindo renomados pa-

lestrantes nacionais e internacionais,
para oferecer uma abrangente programação científica de alto nível com
abordagem dos conceitos mais novos
e de destaque da atualidade em neurologia e em neurociência.
Na pauta, temas relacionados a doenças neurológicas, incluindo derrames, mal de Parkinson e lesões cerebrais, que matam cerca de 6,8 milhões
de pessoas por ano - o que equivale a
12% de todas as mortes do mundo, se-

gundo dados da Organização Mundial
da Saúde (OMS). Foram mais de 350
palestras e mesas redondas, oito conferências e dez simpósios. Também foram oferecidos 25 cursos pré-congresso, que enfatizaram a relevância da
educação continuada por meio de cursos, simpósios, conferências e mesas
de debate que contemplaram a prática
clínica, diagnóstico e tratamento.
Fonte: Site Medicina em Goiás

om a meta de contribuir para a redução do
problema de escassez de leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública
de saúde na região metropolitana de Goiânia, a
AHPACEG busca parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, gestora do Sistema
Único de Saúde (SUS) na capital de Goiás. A entidade
quer oferecer mais 31 leitos de UTI, que estão distribuídos
em sete dos 15 hospitais de sua lista de associados, nas áreas de neurologia, pediatria, neonatologia e cardiologia. Com
esta oferta, o número de vagas oferecidas em UTI pelos hospitais privados credenciados pelo SUS saltaria dos atuais 88
para 119.
A AHPACEG aguarda a resposta sobre a proposta apresentada ao prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, por seu presidente,
Haikal Helou. Ele ressalta que a entidade tem a convicção de
que a rede hospitalar privada de Goiânia e região metropolitana, que sempre contribuiu para a solução dos problemas de
saúde em Goiânia, também neste caso pode auxiliar o município e a população beneficiária do SUS. “Isso pode acontecer
com celeridade e a um custo menor do que seria a construção, aparelhamento e capacitação de recursos humanos para
a oferta de novos leitos públicos de Terapia Intensiva”.
Em contrapartida, os hospitais querem a melhoria dos valores pagos pelas diárias, com o complemento da tabela do SUS
pela SMS, a exemplo do que já acontece em outros Estados.
Atualmente, o SUS paga à rede privada credenciada R$ 476,00
pela diária de UTI, um valor insuficiente para a cobertura de
gastos com equipamentos, materiais, medicamentos, insumos e assistência aos pacientes. O novo valor pleiteado pela
AHPACEG é de R$ 1.419,63, inferior aos R$ 1,8 mil que o Estado vem pagando pela diária de UTI às Organizações Sociais
que assumiram os hospitais públicos.
Fonte: Assessoria Comunicação AHPACEG
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Novos desafios

Presidente da AHPACEG
assume cargo na Amcham

O

presidente da Associação dos Hospitais Privados de
Alta Complexidade do Estado de Goiás (AHPACEG),
Haikal Helou, assumiu também a vice-presidência
do Comitê de Saúde da Câmara Americana de Comércio
(Amcham). Para ele, esta é uma oportunidade ímpar de
participar de um fórum que proporciona a troca de experiências entre representantes de hospitais, compradores e
usuários. “Nos encontros desenvolvemos novos contatos e
ouvimos opiniões, sugestões e críticas importantes para o
desenvolvimento de iniciativas da AHPACEG”.
Os comitês da Câmara (um total de 13) representam os
diferentes setores de atividade de seus associados, tendo
como principal atividade desenhar estratégias e ações que
defendam os interesses destes associados e da sociedade.
A Amcham-Brasil é a maior Amcham - fora dos Estados
Unidos - entre as 104 existentes em diversos países, com cerca de 5 mil associados e presente em onze cidades.
A entidade trabalha pelo aprofundamento das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos. A base dessa postura está no
fato de que a Amcham e os EUA lutam por elenco comum de
valores – democracia, livre iniciativa, liberdade de expressão, respeito à propriedade intelectual, pleno funcionamento das instituições, empreendedorismo, inovação, desenvolvimento econômico e geração de empregos, apenas para
citar alguns – e também na análise de que a ampliação do
relacionamento bilateral tem potencial para trazer ao Brasil
inúmeros benefícios, principalmente nos âmbitos de desenvolvimento social e econômico, geração de oportunidades
de comércio e acesso contínuo a tecnologias de ponta.
Embora a iniciativa privada dos dois países mantenha um
intenso intercâmbio comercial, ainda existe carência em
termos de mecanismos oficiais de incentivo, como acordos
bilaterais de comércio.

FOTOS: CRER

Na Amcham surgiram ideias pioneiras que levaram à criação da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas
em 1954 e da Graded School em 1920. A entidade também
apoiou em 1950 o estabelecimento da American Society, que
sempre teve sede na Amcham-São Paulo, e lançou em 1978
o American International Fellowship Program, que oferecia
bolsas de estudo no exterior a jovens executivos brasileiros,
e o Instituto Qualidade no Ensino, dedicado a aperfeiçoar a
educação em escolas públicas de várias cidades do País. O
papel da Amcham foi decisivo ainda para o início das atividades do GIFE (Grupo de Institutos Fundações e Empresas),
do Instituto Ethos, da Fundação Nacional da Qualidade e do
Centro de Democratização da Informática em São Paulo.
Foram iniciativas da Amcham o primeiro provedor de
acesso à internet do Brasil e o mais antigo e respeitado
reconhecimento a companhias que adotam práticas socialmente responsáveis e de gestão sustentável, o Prêmio
ECO, que atraiu, desde seu lançamento em 1982, personalidades como Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos
na gestão Bill Clinton e vencedor do Prêmio Nobel da Paz,
Gro Brundtland, ex-primeira ministra da Noruega e criadora do conceito de desenvolvimento sustentável, e Hazel
Henderson, líder de movimentos sociais internacionais.
Fonte: www.amcham.com.br

Ahpaceg23 revisado.indd 2

Filiado AHPACEG

Atualização

Prontuário eletrônico é
tema de ciclo de palestra

O

médico Valney Luiz da Rocha, diretor do Hospital de
Acidentados, filiado à AHPACEG, foi convidado para
participar de um ciclo de palestras sobre os aspectos
éticos e legais do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP),
realizado pelo Centro de Reabilitação e Readaptação Dr.
Henrique Santillo (Crer) e a Secretaria de Estado da Saúde
de Goiás, em 8 de agosto.
O evento abordou os temas A Importância do Prontuário
Eletrônico do Paciente para a Rede Hospitalar, O Uso da Assinatura Digital Propiciando a Eliminação de Papel na Área da
Saúde e Soluções do Prontuário Eletrônico do Paciente para
Instituições Hospitalares.
Valney Rocha, que também ocupa o cargo de assessor executivo do Crer, falou sobre o projeto de implantação do PEP
que vai resultar no prontuário 100% digital no Crer. Segundo
ele, mesmo com a mudança já em fase final, o atendimento

na unidade não deixa de ser humanizado e pessoal.
Desde o início de sua inauguração em 2002, o Crer procurou informatizar os processos, acompanhando as mudanças
tecnológicas e aplicando-as em benefício dos pacientes. A
partir da regulamentação do PEP pelo Conselho Federal de
Medicina, em 2007, o Crer avançou no processo de implantação do serviço, buscou atualizações e fez todas as adequações necessárias.
No início deste ano, o Crer iniciou a implantação do PEP
online, sendo o primeiro hospital do Estado a adotar esta
solução, que apresenta várias vantagens, como a agilidade
no atendimento e rápido acesso ao histórico do paciente,
maior legibilidade e segurança dos dados, controle da qualidade, além de contribuir com a área de pesquisa e comunicação científica.
Com informações: Crer

Hospital São
Francisco de Assis

F

undado em 1967, atualmente o Hospital São Francisco
de Assis (HSFA) de Goiânia é uma instituição de médio porte, com procedimentos de alta complexidade,
que alcançou seu objetivo de trabalhar com excelência na
assistência à saúde. A qualidade técnica e o contínuo aprimoramento de seus profissionais destacam esta instituição
pioneira, que foi o segundo hospital da capital de Goiás a
realizar uma cirurgia cardiovascular.
Ao longo do tempo, o HSFA passou por vários momentos de expansão de suas instalações e dos serviços oferecidos à comunidade. Na lista, destacam-se a implantação do
pronto-socorro, a inauguração do Centro Médico Valéria
Frota com atendimento especializado (urologia, ortopedia,
cardiologia, gastroenterologia, oftalmologia, entre outros), a
criação do Plano de Saúde São Francisco (Planmed) - para o
público em geral e seus colaboradores, e o Cartão Fidelidade
São Francisco - para usuários sem nenhum tipo de convênio
que realizam exames particulares no hospital.

Estrutura física
O hospital tem 3.500 m2 de área construída, que
comporta 6 recepções, sendo 1 central, 4 de apoio
(consultórios, hemodinâmica, raios-X e internação)
e 1 no pronto-socorro, ambulatório com 5 consultórios (exclusivo aos sócios da empresa), 1 central
de exames, 3 salas de raio-x, 1 sala de tomografia,
1 centro cirúrgico com 5 salas, 81 leitos (21 de enfermaria), 36 apartamentos, 10 unidades de terapia
intensiva (UTI) e 14 leitos no pronto-socorro. Em especial, o pronto-socorro possui 3 consultórios de clínicos gerais e cardiologistas, 3 unidades pré-parto,
sala de internação, consultório odontológico, capela
para oração e velório e estacionamento.
Recentemente o HSFA passou por mais uma reforma nos apartamentos e alas, aumentando também
10 leitos de enfermaria.
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