
Data:                                                              06/01/2020

Indicador analisado:

Progressão

5. Tipo de ação a ser tomada

Análise Crítica - Indicador

Urgencia e Emergencia

Período analisado:

Foram classificados no periodo de de 01/12/2019 a 31/12/2019, o total de 3.538 pacientes, sendo 897 pacientes obstétrico  e 2641 pacientes pediátricos, que inclui pediatria, CIPE e ortopedia. Foi possivel observar uma progressão em relação ao mês 
anterior , uma vez que o total de classificação foi 1851 pacientes, no entanto vale reassaltar que nesse período o Hospital passava por um processo de transição da Organização Social e também por um plano de contingencia.

Dezembro

1. Análise Genérica: (Quantitativo)

4. Tendência:

2. Situação das ações da análise crítica anterior:

NA

3. Situação atual do indicador:

Meta não alcançada



Responsável pela análise: Emerson Souza

Foram classificados no periodo de de 01/12/2019 a 31/12/2019, o total de 3.538 pacientes, sendo 897 pacientes obstétrico  e 2641 pacientes pediátricos, que inclui pediatria, CIPE e ortopedia. Foi possivel observar uma progressão em relação ao mês 
anterior , uma vez que o total de classificação foi 1851 pacientes, no entanto vale reassaltar que nesse período o Hospital passava por um processo de transição da Organização Social e também por um plano de contingencia.

Importante:

A tendência do indicador será analisada através do valor obtido, sendo comparado o valor do mês anterior 
com o mês atual.



A tendência do indicador será analisada através do valor obtido, sendo comparado o valor do mês anterior 



Periodo do ano em que se observa menor procura por atendimentos, em comparação a meses anteriores.

8. Ação:

Maior monitoramento da equipe e  orientação para que todos os pacientes que procurarem o Pronto Socorro sejam devidamente classificados.

Corretiva

6. Causa raiz:

7. Descrição da causa:

O periodo de dezembro a janeiro, por se tratar de férias,  observa-se menor procura por atendimentos, em relação aos meses anteriores que muitas doenças sazonais são mais prevalentes.



O periodo de dezembro a janeiro, por se tratar de férias,  observa-se menor procura por atendimentos, em relação aos meses anteriores que muitas doenças sazonais são mais prevalentes.


