11º Encontro REDOME
Grupo Hemocentros
01 de agosto de 2018
Assuntos apresentadas e suas proposições e/ou deliberações

Assunto
Proposições/Deliberações
Status
Aumento da emissão de
 Emissão da carteira de doador é Já implantado
carteira de doador em
responsabilidade do hemocentro que
função de aprovação de
realizou o cadastro.
lei de isenção em
 REDOME emite declaração apenas de
concursos públicos
doadores que efetivaram a doação de
medula óssea
 Laudo médico da doação é de
responsabilidade do centro que a realizou
a coleta da medula óssea/sangue
periférico
Pré cadastro Online






Cadastramento
de
Doadores Voluntários









Criação de aplicativo para doador com Em elaboração
pre cadastro de seus dados;
Informação ao doador do hemocentro
mais próximo;
Cota diária dos Hemocentros para que
não haja demanda superior ao que o
Hemocentro pode suportar;
Utilização dos dados do doador pelos
hemocentros;
Atualização de cadastro dos doadores.
Padronização dos documentos usados
pelos hemocentros no cadastramento do
doador;
Documento padronizados informados a
REDE por email e disponibilizados no
REDOMEWEB;
Gestor local define pactuação para
cumprimento da Portaria GM/MS 2132
de 12/09/2013;
Redome
enviará
pesquisa
para
identificação das principais dificuldades
no atraso de migração dos doadores A ser definido
cadastrados para o sistema de busca.
Elaboração de cartilha de conscientização Em elaboração
dos doadores;










Processo de Busca




Administração




TI




Confidencialidade




Feedback do evento



Demonstração de indicadores de
desempenho dos hemocentros;
A atualização cadastral feita pelo
hemocentro deve ser realizada no
Redomeweb e qualquer inconsistência
comunicada ao Redome;
Inserção do e-mail do doador no
cadastro, pois permite o envio
automático da carteirinha;
Preenchimento da tipagem ABO + RH
para novos doadores;
Preenchimento do CPF é necessário,
muito embora não obrigatório;
Prazos de cada tipo de solicitação;
Importância de checar os tipos de tubos
solicitados por cada pedido;
Verificar a quantidade de tubos e o
volume exigidos;
Informações sobre a evolução do doador
no Redomeweb:
Retorno aos doadores sobre o status do
processo de busca
REDOME funciona em horário comercial.
Contatos disponíveis no site;
Disponibilização
dos
dados
com
quantidades de doações efetivadas
Inclusão campo de observação ao lado do
telefone do doador não localizado;
Reciclagem e treinamento no sistema
Importante prática a fim de evitar
frustrações nos doadores;
Recomenda-se cuidado e sensatez na
divulgação de informações referentes ao
processo de doação.
Pesquisa sobre pontos fortes e fracos do
evento

Próximo sistema
Próximo sistema
e aplicativo
Semestralmente
aos
hemocentros
Demanda já
encaminhada a
TI
Novo sistema

Já implantado

