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Vivendo o HGIS

Governador inaugura centro de reabilitação do HGIS
No dia 3 de maio, o Governador Alberto Goldman inaugurou o centro de
reabilitação do HGIS. A nova unidade tem capacidade para realizar 2.500
atendimentos mensais nas especialidades de fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social, fisioterapia, hidroterapia, fisiatria, ortopedia, neuropediatria e reabilitação pulmonar. A nova ala do hospital possui 610 m2 e abriga salas
especiais, piscinas e um ginásio completamente equipado, destinados a
oferecer um atendimento de excelência, beneficiando mais de 450 pacientes/mês com um serviço diferenciado de suporte pós-traumático que visa
minimizar a incapacidade e a deformidade, melhorando a qualidade de vida .
Além do governador, a solenidade de inauguração contou com a presença do secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas
Barata, o presidente do Seconci - SP, Antonio Carlos Salgueiro de Araujo, o
coordenador de saúde, Marcio Cidade Gomes, o deputado federal Arnaldo
Madeira, o prefeito de Itapecerica da Serra, Jorge Costa, e autoridades locais.
Na ocasião, o Governador também conheceu as demais instalações do
hospital, com especial atenção à área materno infantil, reconhecida pela
população como a segunda melhor do estado, em avaliação realizada pela
Secretaria de Estado da Saúde no ano passado. Esta foi a primeira visita do
governador a um hospital público administrado por Organização Social de
Saúde-OSS, desde sua posse em seis de abril.
O modelo de administração pública em parceria com OSS foi criado em
São Paulo em 1998, inspirado na conhecida e bem sucedida gestão de alguns
hospitais filantrópicos, e graças ao seu sucesso hoje é adotado em outros
estados do país.
O HGIS, foi um dos primeiros hospitais administrados por este modelo
e desde a sua inauguração, há 11 anos, vem trabalhando para cumprir a sua
missão: garantir a saúde da comunidade e contribuir para o aprimoramento do
SUS. O centro de reabilitação é mais um passo nesta direção.
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Avaliar para melhorar
Avaliação Interna. Aconteceu de 1º a 18 de junho mais
uma avaliação interna, uma prática das instituições, que
assim como o HGIS, adotam um modelo de avaliação
externa da Qualidade.
A equipe interna de avaliadores utilizou como
base o Roteiro de Visitas 2008 CQH - Compromisso
Com a Qualidade Hospitalar, para avaliar o hospital na
perspectiva da gestão com enfoque na visão sistêmica.

Equipe de avaliadores internos do HGIS

Prêmio Nacional de Gestão da Saúde. O HGIS
participou do 7º Ciclo de Premiação do Prêmio Nacional
de Gestão da Saúde – PNGS, 2009-2010 e ficou entre
os finalistas do nível prata na categoria hospitais. O
hospital receberá o Relatório de Avaliação, documento
técnico produzido
com os pontos fortes
e as oportunidades de
melhoria quanto aos
aspectos relevantes
da gestão, que
fortalecerá o aprendizado contínuo e o
trilhar rumo ao constante aperfeiçoamento da Excelência.

“A prática de se avaliar e se deixar avaliar, constitui-se em uma das estratégias utilizadas pela instituição para evoluir na
gestão de seus processos e implementar melhorias”, destaca a Gerente da Qualidade, Rutileia Aparecida Rosa Franco.

Mais conforto e segurança para pacientes e colaboradores
O HGIS adquiriu no
último mês de maio uma
nova tecnologia para
facilitar a remoção, o
conforto e a segurança dos
profissionais e pacientes: o
elevador de pacientes,
mais conhecido por Jack.
Este equipamento
é um facilitador do trabalho
da enfermagem pois
proporciona menor gasto
energético, menor necessidade de aplicação de

força muscular, possibilidade de transportar e
promover mudança de
decúbito, bem como
trocar de roupa de cama
individual em pacientes
impossibilitados de

colaboração.
A gerente de
enfermagem Maria Silvia
Andrade Rosa Longo
destaca como vantagens
da nova tecnologia implantada, a redução de possíve-

Evento de Gerenciamento de Risco
O HGIS promoveu no dia 17 de junho o Evento de Gerenciamento de Risco,
com a participação da Enfermeira do Hospital Israelita Albert Einstein e Gerente de
Risco da Rede Sentinela da ANVISA, Carla Denser.
A proposta da equipe organizadora foi
promover um treinamento participativo e
interativo. Para isto foi utilizada uma técnica de
simulação de situações reais, “O método tem
sido aplicado com sucesso em treinamentos na
área de saúde, favorece a participação da platéia e
a retenção das informações”, ressalta Carla.

is traumas e lesões na
coluna dos operadores e
consequente aumento da
produtividade e eficácia no
trabalho, além de segurança
e conforto total na locomoção de pacientes.

Encontro
Nacional da
Indústria da
Construção.
82º enic
Maceió (AL) sediou o 82º
ENIC, ocorrido nos dias 9 a 11
de junho. O Seconci-SP foi
representado pelo seu
presidente, Antonio Carlos
Salgueiro de Araujo, o
conselheiro Francisco Virgílio
Crestana e o Secretário Geral,
Fernando Costa.
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Aconteceu...
Saúde e valor à vida. De 14 a 18 de junho aconteceu a
Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho
(SIPAT), organizado pela Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), com o objetivo de disseminar a todos
os colaboradores conceitos sobre saúde e segurança, não
apenas no ambiente profissional como também no trajeto
de ida e vinda ao trabalho.
Dia mundial sem
tabaco. Aconteceu no
último dia 31 de maio a
Comemoração do Dia
Mundial sem Tabaco.
Uma parceria entre o
HGIS e a Escola Estadual
Gertrudes Eder trouxe
aos colaboradores e usuários uma programação que incluiu:
blitz com informações sobre os malefícios do cigarro e uma
divertida apresentação teatral elaborada pelos alunos com
o objetivo de conscientizar sobre o assunto.
Menção Honrosa. O HGIS participou da 10ª Sessão
“Pôster” do XIV Congresso Brasileiro de Qualidade
em Serviços de Saúde - CQH´2010, onde apresentou
quatro trabalhos em formato de pôster. O trabalho “O
Uso da Ferramenta PDCA da Gestão do Tempo Médio
de Preenchimento de Vagas na Seleção de
Profissionais” recebeu menção honrosa e será
publicado na próxima edição da revista RAS - Revista
de Administração em Saúde da Sociedade Médica
Brasileira de Administração em Saúde.

Dividindo experiência. O HGIS participou do XI Encontro
Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) que
aconteceu de 8 a 12 de junho, em
Santos, com a apresentação de
pôsteres de trabalhos científicos e
relatos da sua experiência, o que
demonstra o compromisso da
instituição em atuar na proteção,
apoio e disseminação da prática da
amamentação, seu papel, enquanto
hospital amigo da criança.
Gestão da Clínica. Dez colaboradores do HGIS estão
participando do curso de pós-graduação que formará 860
especialistas em Gestão Clínica nas Redes de Atenção
do SUS. O projeto, que tem objetivo de capacitar
profissionais de 13 estados para qualificar a atenção ao
paciente no SUS, é uma parceria entre o Ministério da
Saúde (MS) e o Hospital SírioLibanês (HSL), em associação com a Fundação Dom
Cabral. Nos últimos dias 9 e
10 de junho o módulo do
curso aconteceu no HGIS
para que os facilitadores
conhecessem a estrutura do hospital e auxiliassem na
construção do Projeto Aplicativo.
Humanização. No último dia 22 de junho, o HGIS foi palco
de mais uma etapa do Curso de Formação e Intervenção
para a Política de Humanização da Gestão e da Atenção à
Saúde, organizado pela Secretaria de Estado da Saúde com
cerca de 26 hospitais. O evento contou com a presença da
responsável credenciada pelo Ministério da Saúde, Renata
Lúcia Gigante, e profissionais do Hospital Geral de
Itapecerica da Serra, do Hospital Geral de Itapevi, Hospital
Regional Sul, Hospital Geral de Pirajussara, Hospital Estadual de Grajaú e
Hospital Geral de
Pedreira.

Semana Multiprofissional. A Edição 2010 da Semana Multiprofissional teve como tema central a Qualidade de Vida.
O evento, que aconteceu de 10 a 14 de maio, contou com as mais variadas atividades, como: palestras, orientação
nutricional, blitz laboral, relaxamento, almoço especial e apresentação do coral HGIS.
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HGIS e SECONCI comemoram o
Dia Mundial do Meio Ambiente

Atividade
Assistencial
2º Trimestre/2010
Saídas Hospitalares
Meta
Resultado
Variação

3.520
3.902
111%

Atendimentos
Urgência/Emergência
Meta
Resultado
Variação

10.975
22.879
208%

Consultas
Ambulatoriais
Meta
Resultado
Variação

20.199
21.192
105%

SADT - Externo
Expediente Vivendo o HGIS é uma publicação interna e trimestral do Hospital Geral de Itapecerica da Serra - Seconci
SP OSS. Presidente do Seconci - SP OSS: Eng. Antonio Carlos S. de Araujo; Superintendente Hospitalar: Dr. Didier
Roberto Torres Ribas. Conselho Editorial: Anne Candal; Fernanda Freitas de Paula Lopes; Tiemy Moura, Maria Luiza
Roselline e Fátima Cardoso. Produção de Texto e Fotografia: Anne Candal e Tiemy Moura. Tratamento de Imagens:
Fernando Diniz e Thaiane Santos. Jornalista Resp.: Anne Candal - Mtb 01.053 . Tiragem: 1.500 exemplares

Meta
Resultado
Variação

151.080
151.372
100%

Talento HGIS: um belo exemplo a favor da reciclagem!
Vagner Luiz Pinato, 31 anos, auxiliar de limpeza da Tejofran desde abril, cria
artesanato com material reciclável desde sua infância. Para ele, criar objetos
com recicláveis é como ter duas aventuras ao mesmo tempo. Uma leva a
cuidar do planeta e diminuir a poluição gerada por plásticos, vidros, e
outros materiais. A outra é a capacidade de usar a criatividade e
imaginação para dar uma nova função e forma a estes materiais.
Vagner é dedicado e procura fazer uma boa apresentação das
peças que são desenvolvidas com a preocupação de um bom
acabamento. Na sua produção, destacam-se materiais de
escritório feitos com papéis reciclados, bijuterias em papel, cestas de jornal, porta lápis de latas,
bolsas com lacre de latinhas, crochê de sacolas plásticas, cortinas com PET, entre outros.
Ele afirma que o trabalho pode ser utilizado em outras especialidades de
artesanato, basta ter criatividade! Não é difícil, basta gostar e ter paciência na elaboração.
Vagner não vive do artesanato, mas consegue ganhar alguma renda na comercialização
de seus produtos.
“Todos podem ajudar na reciclagem, é atitude que podemos adotar dentro
da nossa própria casa! E se assim fizermos, estaremos reduzindo o impacto
ambiental e aumentando a qualidade de vida. Cabe a mim, a você, aos nossos
parentes e amigos e a todo o mundo colaborar”.

Talento

