HOSPITAL BENEFICENTE UNIMAR

POLÍTICA DE ATUAÇÃO DAS COMISSÕES
0 - IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL
Instituição: Associação Beneficente Hospital Universitário
Endereço: Rua Dr. Próspero Cecílio Coimbra, nº 80
Bairro: Cidade Universitária / Marília-SP
CEP: 17525-160
Ramo: Hospitalar
1- DAS FINALIDADES
Esta política tem por finalidade estabelecer critérios para atuação de cada
comissão sendo elas de caráter obrigatório por lei criadas pela Instituição a partir da
identificação de sua necessidade.
As comissões são formadas por grupos de profissionais (voluntário) do Hospital
para propor as análises e as ações a serem realizadas.

2 – RESPONSABILIDADES E DEPARTAMENTO ENVOLVIDOS
A responsabilidade desta politica será da Coordenação das Comissões em
conjunto com a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e Diretoria Administrativa.

3 - OBJETIVOS

✔

Garantir o funcionamento de cada comissão;

✔

Acompanhar a periodicidade de cada comissão através do calendário anual;

✔

Elaborar Regimento Interno para cada comissão obedecendo a Portarias e

Resoluções;
✔

Desenvolver habilidade escrita ao responsável por redigir atas;
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✔

Contribuir com as Diretorias do Hospital na elaboração de planos de ações nos

trabalhos desenvolvidos pelas comissões através das reuniões periódicas;
✔

Apontar às Diretorias do Hospital os problemas e as propostas que surgirem nas

reuniões periódicas.

4 - METODOLOGIA
De acordo com legislação pertinente que determina a implantação e o
funcionamento de cada comissão estão constituídas e atuantes:

1 - Comissão de Óbitos: analisa os óbitos, os procedimentos e
condutas profissionais.
2 - Comissão de Revisão de Prontuários: propõe melhorias na
qualidade dos registros e anotações para a elaboração do prontuário
clínico com base na segurança do paciente, no padrão de qualidade
prestado pelos profissionais e proporciona dados para pesquisa e estudos
científicos.
3 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA):
responsável

em

promover

a

prevenção

de

acidentes

e

doenças

ocasionadas no trabalho visando à saúde dos trabalhadores .
4 - Comissão da Farmácia e Terapêutica: responsável por formular e
supervisionar a política de uso seguro e racional de medicamento no
hospital,

assegurando

resultados

clínicos

satisfatórios,

com

risco

potencial mínimo e ao menor custo possível.
5 - Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional Enteral e
Parenteral: promove o aprimoramento na assistência nutricional no
processo de hospitalização e o controle sistemático do uso de dietas.
6 - Comissão Intra–Hospitalar e Transplante de Órgão: Gerencia os
processos de captação de órgãos.
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7 - Comitê Transfusional: busca melhorar a qualidade do atendimento
ao paciente internado com indicação de transfusão de hemocomponentes
e hemoderivados.
8 - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: responsável pelas
ações e pelos processos educativos que visem o controle e a prevenção
de doenças no ambiente hospitalar.
9 - Comissão de Resíduos dos Serviços de Saúde: Tem como
objetivo, o planejamento a educação e o controle da gestão de resíduos,
a criação e análise de indicadores do processo de gerenciamento de
resíduos.
10 - Comissão de Residência Médica: Responsável pela avaliação dos
programas de residência médica.
11 - Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal: Avalia e notifica
todos os óbitos maternos e neonatais ocorridos e propõe medidas que
possam reduzir estas intercorrências.
12 - Comissão de Documentação Médica e Estatística: promove
medidas

para

os

processos

de

controle

e

elaboração

de

dados

estatísticos, arquivamento e recuperação de documentos.
13 - Comissão de Proteção Radiológica: Propõe ações voltadas à
radioproteção no ambiente de trabalho.
14 – Comissão Multidisciplinar: Diferentes profissionais que se
reúnem para alcançar um objetivo em comum: propor qualidade no
cuidado ao paciente hospitalizado através da elaboração das habilidades
complementares dos projetos terapêuticos.
15 - Comissão de Ética Médica: Constituídas por delegação do
Conselho Regional de Medicina, têm funções sindicantes, educativas e
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fiscalizadoras do desempenho ético da Medicina em sua área de
abrangência.
16 – Comissão de Perfurocortante: Estabelece diretrizes para a
elaboração e implementação de um plano de prevenção de riscos de
acidentes

com

materiais

perfuro

cortantes

com

probabilidade

de

exposição a agentes biológicos, visando a proteção, segurança e saúde
dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
17 – Comitê de Ética em Pesquisa Unimar/ABHU: é composto por
uma equipe multiprofissional e visa analisar projetos de pesquisas clínica
e experimental desenvolvidas por alunos e docentes sob o aspecto ético
e enquadramento à legislação vigente.
18 – Comissão de Humanização: Uma equipe de colaboradores,
trabalhando na efetivação de projetos e princípios de acordo com a PNH.
Nesta perspectiva, estarem construindo, com a participação de todos, um
atendimento mais humanizado e efetivo.
19

-

COREMU – Responsável pela implantação e avaliação dos

Programas de Residência Multiprofissional na área da saúde.
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entra em vigor essa política sob consenso da superintendência e da Diretoria da
instituição Associação Beneficente Hospital Universitário a partir de ____/____/____.
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