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Vivendo o HGIS
2009 é o ano da Excelência

EDITORIAL

Em 2009 o HGIS completa 10 anos de serviços prestados a comunidade. Um motivo de muita
alegria para todo o Seconci SP OSS. A administração do HGIS significa um grande marco na instituição
que até então se dedicava a prestar atendimento médico-ambulatorial e odontológico, passando com
isso a administrar unidades públicas de saúde, começando logo por um hospital.
Nesses 10 anos muita coisa aconteceu. Prestes a completar 45 anos o Seconci hoje administra
quatro grandes hospitais estaduais, uma AME e várias AMA's. Uma prova incontestável de que a
primeira experiência administrando o HGIS gerou muitos frutos para a instituição.
O HGIS também cresceu, mudou seu perfil assistencial, ampliou sua capacidade de atendimento
em diversas áreas, teve a qualidade da sua assistência reconhecida - primeiro pela comunidade e depois
por competentes instituições. A lista de prêmios e certificações cresce a cada ano, Hospital Amigo da
Criança, Prêmio Galba de Araujo, Prêmio Fernando Figueira, referência Nacional em Método Mãe
Canguru, só para começar. Em 2008, Menção Honrosa como “Amigo do Meio Ambiente” e por ser
“Área Livre de Mercúrio”, manutenção de seu certificado de Hospital Acreditado Pleno, em duas visitas
que recebeu este ano da ONA e ainda o Selo do CQH – Compromisso com a Qualidade Hospitalar.
Todas essas conquistas são fruto de muito trabalho, dedicação e comprometimento e é essa
diretriz que deve ser mantida, porque 2009 é o ano da Excelência. É o ano que vamos buscar o nível
máximo de qualidade certificada pela ONA – Organização Nacional de Acreditação. É por isso que 2009
começa com muita expectativa.
Quando o HGIS completa 10 anos é hora de mostrar que o HGIS é realmente 10!

Atividade Assistencial

Hemoterapia é
tema do Evento de
Gerenciamento
de Risco
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Novo serviço para a
população da região

Comitê Gestor do HGIS se
reúne para fechamento do ano
Aconteceu no dia
15 de dezembro de 2008,
na Sala de Treinamentos
do Hospital Regional de
Cotia, mais uma edição do
Comitê Gestor HGIS. A
implementação do serviço
de neurocirurgia e o seu
impacto dentro do planejamento estratégico do
hospital foi o assunto de
maior destaque.
O Comitê Gestor é
o canal de comunicação da superintendência com as
lideranças do HGIS.
É um momento de
discussão de novas
propostas e de
análise dos projetos

realizados ou em andamento no hospital.
“Ações como esta
demonstram que o HGIS
está comprometido com a
integração das diferentes
áreas para melhor acerto
nas decisões do Planejamento Estratégico e assim,
atingir a excelência da
gestão”, ressalta a Chefe
do Ambulatório, Dra. Lídia
Tobias Silveira.

Desde o último dia cinco de
janeiro o HGIS oferece o serviço de
neurocirurgia como referência para
as urgências dos municípios de
Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu,
Juquitiba e São Lourenço da Serra.
Este serviço foi implantado considerando o perfil
de traumas com comprometimento neurocirúrgico
atendido no hospital e em outros serviços da região e
conta com cobertura 24 horas para os traumas do Pronto Socorro e realização de outras cirurgias de urgência.

HGIS é hospital selado
Na busca contínua
pela qualidade na assistência a saúde da comunidade, o Hospital Geral de
Itapecerica da Serra aderiu
ao Programa CQH –
Compromisso com a Qualidade Hospitalar mantido
pela Associação Paulista
de Medicina (APM) e pelo
Conselho Regional de
Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP).
Em outubro/2008
os auditores do CQH

realizaram visita as
instalações do HGIS e
consideraram o hospital
em conformidade com os
critérios da entidade,
conferindo a ele o título de
“Hospital Selado”
A cerimônia oficial
para a entrega do selo do
CQH deve ocorrer no
próximo dia 19 de fevereiro, com a presença do
Secretário de Estado da
Saúde, Dr. Luiz Roberto
Barradas Barata.

Hemoterapia é destaque em Evento de GR
No último dia quatro de dezembro, aconteceu o
já tradicional Evento de Gerenciamento de Risco. Nesta
edição o foco foi a hemoterapia, com a presença de uma
convidada externa, a Dra. Youko Nukui, médica hematologista e hemoterapeuta do Hospital das Clínicas da
FMUSP e do Hospital IGESP. Mestre e doutora em
hematologia, consultora do programa de
hemovigilância da
ANVISA.
Além da equipe
do HGIS, que mais uma
vez compareceu em
peso, o evento recebeu

membros
das equip e s d o
Hospital
Regional de
Cotia e do
Hospital
Estadual de
Vila Alpina.
Segurança transfusional e as mudanças conceituais propostas na última versão do Manual de
Hemovigilância da ANVISA, foram alguns dos assuntos
colocados em discussão.
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A primeira novidade do Vivendo o HGIS para 2009 é a seção “Talento” onde em cada
edição vamos descobrir os talentos ocultos dos nossos colaboradores.
O primeiro Talento selecionado é do Técnico de Segurança no Trabalho, André Luiz Gouveia Bertier, 23 anos, há um
ano e seis meses no HGIS, que tem habilidades musicais, tocando cavaquinho e instrumentos de percussão.
André se interessou por música aos 19 anos e com o incentivo de sua família resolveu investir em aulas de
chorinho e samba, onde conheceu músicos com quem veio a criar uma banda e tocar nas noites paulistanas.
Com o tempo curto que dividia entre o curso de engenharia mecânica, o trabalho no HGIS, a namorada, e a vontade
de continuar a tocar e se reunir com os amigos, André saiu do cavaquinho e das noites agitadas da banda e passou a se
interessar por violão e sanfona, pela dança do forró e por instrumentos de percussão, como: zabumba e triângulo.
Hoje, com o objetivo de ser engenheiro de segurança, André dedica-se à faculdade e ao trabalho durante a semana
em período integral, e aos sábados e domingos aproveita para relaxar e recarregar as energias com boa música, amigos e a
namorada. Descanso mais do que merecido!

Se você também tem
um talento artístico
inscreva-se no RH
e participe!

Talento

NA CORPORAÇÃO...

Em parceria com a Prefeitura do Município de
São Paulo, o Seconci-SP OSS passou, em 2008, a
administrar o Território Penha/Ermelino Matarazzo
inaugurando ainda duas novas Unidades de Assistência
Médica Ambulatorial (AMA´s), totalizando cinco
Unidades sob seu comando.
A convite da Secretaria de Estado da Saúde, em
dezembro o Seconci-SP OSS assumiu a gestão do
Ambulatório Médico de Especialidades de Heliópolis AME Heliópolis OSS, que a
partir de dezembro de
2009 passará a ter também Centro Cirúrgico e
Hospital Dia.
Em janeiro deste ano, já
no dia primeiro, o SeconciSP OSS tornou-se o
responsável pela administração do Hospital
Estadual de Sapopemba,
que tem mais de 200
leitos e localiza-se na zona
leste da capital.

De dois a cinco de dezembro aconteceu
a campanha de disseminação de cultura
organizacional “É você que faz o HGIS”. A
importância que as nossas atitudes diárias no
ambiente de trabalho tem e porquê elas devem
estar alinhadas a missão, visão, valores e
políticas do HGIS estiveram no foco das
discussões propostas na campanha.
Neste ano, o projeto continua com várias
ações que vão valorizar nossos profissionais e a
integração de todas as áreas do hospital. O
objetivo é criar um ambiente propício para a
disseminação da cultura.
Segundo a Analista de Treinamento e
Desenvolvimento, Maria Luiza Rigo Fernandes,
“o foco é dar continuidade a esse processo que
levará tempo, esforço e boa vontade de todos. É
necessário que os nossos corações batam
compassados para o HGIS ter uma cultura
alinhada e atingir a excelência na qualidade de
atendimento”.
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Muito agito e emoção
marcam festa de final de ano

A tradicional Festa de Final do Seconci OSS acontece no dia 19 de dezembro, no Vila
Country, e reuniu mais de 1.500 colaboradores da instituição, 300 só do HGIS, para
celebrar as conquistas de 2008.
Motivos para comemorar não faltaram!
Comes e bebes, música, sorteios, distribuição de brindes e muita alegria garantiram a
animação do evento.
Destaque para os contemplados no sorteio realizado durante a festa:
· Luiz Augusto Ferreira
· Marli de Castro Mesquita de Paiva
· Alex Reys Lucarelli
· Marcos Xavier da Costa
· Esmeralda Vieira da Silva

