GESTÃO EM SAÚDE
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Melhores práticas
no gerenciamento
de pessoas,
serviços,
hospitais e
equipamentos
de saúde
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QUEM SOMOS

A S3 Estratégias e Soluções em Saúde é
uma instituição fundada há mais de 66
anos, qualificada como organização social,
que tem o objetivo de ofer tar ao poder público
as melhores práticas no gerenciamento de
pessoas, serviços, hospitais e demais equipamentos
de saúde.
Formada por uma equipe multidisciplinar e detentora da
Cer tificação das Entidades Beneficentes de Assistência
Social (Cebas), se destaca pela gestão eficiente e humanizada
de unidades públicas de saúde
.

GESTÃO DE PESSOAS
Redução de custo da folha de pagamento;
Recrutamento de talentos;
Elaboração das políticas de gestão da organização;
Capacitação dos profissionais com melhor eficiência na
prestação dos serviços.

HOSPITAIS / URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Reforma nos locais críticos com cronograma de entrega de acordo a complexidade;
Implantação de painel de Indicadores e Painel de Gestão Estratégica para os setores ADM;
Pesquisa de satisfação com aplicativo móbile;
Implantação do Sistema GED (Gestão eletrônica de documentos) sistema de digitalização e
arquivamento web dos prontuários da um unidade;
Programa Acelerador de Alta Hospitalar.

UNIDADE BASICAS DE SAÚDE (UBS) / ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Reforma nos locais críticos com cronograma de entrega de acordo a complexidade;
Implantação de painel de Indicadores e Painel de Gestão Estratégica para os setores ADM;
Pesquisa de satisfação com aplicativo móbile;
Implantação do Sistema GED(Gestão eletrônica de documentos) sistema de digitalização e
arquivamento web dos prontuários da um unidade.

CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS):
Reforma nos locais críticos com cronograma de entrega de acordo a complexidade;
Implantação de painel de Indicadores e Painel de Gestão Estratégica para os setores ADM;
Pesquisa de satisfação com aplicativo móbile;
Implantação do Sistema GED(Gestão eletrônica de documentos) sistema de digitalização e
arquivamento web dos prontuários da um unidade;
Programas especiais de acordo com as necessidades par ticulares de cada localidade/pessoa/grupo.

SOLUÇÕES
SOB MEDIDA

ESCOLHA
A S3

VANTAGENS OPERACIONAIS
Na contratação via Organização
Social é utilizado o modelo de
gestão com cumprimento de metas
quantitativas e qualitativas pré-determinadas, o que demonstrará maior eficiência
das atividades, com inovação na gestão da
unidade de saúde.

Nesse modelo é seguido o rito
aceitável pelos TCMs, evidenciando o cumprimento a política pública de saúde, descaracterizando a
substituição de folha de pagamento.

VANTAGENS FISCAIS E FINANCEIRAS
Redução do custo do
serviço de saúde para
o ente público, visto
que organizações sociais
possuem isenções fiscais e imunidades
tributárias.

O ente público reduz,
automaticamente, o
índice de gastos com
o funcionalismo.

Práticas legais nas
relações de trabalho,
entre as categorias
profissionais.

ALGUNS CLIENTES

“SATISFAÇÃO
DEFINE
NOSSA
FORMA DE
GESTÃO”

Prefeitura de
Ubaíra

Prefeitura de
Planaltino

Prefeitura de
Amargosa

Prefeitura de
Lafaiete Coutinho

Prefeitura de
Jequiriça

contato@s3saude.com.br

71 3042-2245
71 99652-7714

Rua Dr. José Peróba, 275 - Stiep
Salvador/BA

