Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde

Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério
da Saúde (CGSH-MS)
Núcleo de Telessaúde do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco – UFPE (NUTES-HC-UFPE)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Hemorrede - Gestão

Especialidades:
Gestão de Pessoas, Planejamento e avaliação, Gestão de Contratos, Gestão da
Qualidade, Gestão de Processos, Gestão de Risco, Gestão Financeira e de
Convênios, Gestão da Informação, Gestão de Infraestrutura e Gestão Ambiental.

Objetivo:
Promover a integração, troca de experiências e qualificação no âmbito de gestão em
serviços
hemoterapia,
membros
da
Hemorrede
Virtual
–
RHEMO
(www.nutes.ufpe.br/rhemo). Esta rede é composta por 31 salas de videoconferência
implantadas nos Hemocentros coordenadores de todos os estados do Brasil,
Hemobrás em Recife-PE, e Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados em
Brasília-DF.

Escopo:
Discussão de tópicos relacionados à organização, sistematização e avaliação das
atividades e práticas da gestão nos serviços de hemoterapia do Brasil.
Os seminários contemplarão apresentações de profissionais dos hemocentros, de
instituições pertencentes ao Sistema Nacional de Sangue e Derivados – SINASAN, e
outras relacionadas.
A disseminação do conhecimento e a troca de experiência permitirá melhorar a
qualificação das práticas de gestão nos serviços de hemoterapia, membros da
Hemorrede Virtual – RHEMO e demais parceiros.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência as quintas-feiras de cada mês das 10h às
11h30, hora de Brasília. Rodizio de responsabilidade de apresentação.
A agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/eventos

ou diretamente no site do SIG: http://rute.rnp.br/web/sig-hemorrede-gestao
Participação no SIG:
Para solicitar participação neste SIG, acesse o endereço http://url.rnp.br/?RUTE-SIGParticipacao siga as instruções e preencha o formulário de solicitação de participação.
Perfil do participante:
Agente PSF
Enfermeiro
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros: Profissionais que atuam nos diferentes níveis de gestão
(operacional, intermediário e estratégico) dos serviços de hemoterapia (Hemocentros
Coordenadores, Hemocentros Regionais, Núcleo de Hemoterapia, Unidades de
Coleta e Transfusão, Agências transfusionais).
...
01 - Instituição Coordenadora: Ministério da Saúde - CGSH
...
02 - Instituição Coordenadora: UFPE – Núcleo de Telessaúde – Hospital das
Clínicas (NUTES-HC-UFPE)

