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Vivendo o HGIS

HGIS é acreditado pela Joint Commission International

O Hospital Geral de Itapecerica da Serra é o primeiro hospital geral público do país
acreditado pela Joint Commission International (JCI). Isto significa que estamos no seleto
grupo das melhores instituições de saúde do mundo, o que deve ser motivo de orgulho
para todos que fazem parte da instituição.
Durante todo o ano de 2012, o hospital esteve focado em desenvolver ações para
adequar-se às exigências internacionais de qualidade - com os mais elevados padrões de
cuidado ao paciente e com a melhoria de processos voltados para resultados. Ao longo
deste ano, protocolos técnicos foram revisados e novos protocolos implantados, as metas
internacionais de segurança do paciente – preconizadas pela OMS – foram disseminadas,
assim como uma série de políticas. Os processos assistenciais foram revistos, a gestão de
risco foi fortalecida e a segurança foi a palavra de ordem.
Em novembro, a equipe da líder mundial em certificação de organizações de saúde, a Joint Commission
International (JCI) avaliou a instituição e constatou que as exigências internacionais de qualidade e segurança
assistenciais são atendidas, dos 1221 elementos mensurados, 1192 estavam em conformidade, tornando o HGIS o
primeiro hospital geral público do país acreditado pela JCI.
“No Brasil são apenas 23 hospitais certificados pelos padrões da JCI e o Hospital Geral de Itapecerica da Serra é
o primeiro hospital geral público a receber este reconhecimento. Estar entre essas instituições nos enche de orgulho,
pois é o reconhecimento à proposta de trabalho estabelecida desde a inauguração do HGIS, algo que nasceu conosco,
que faz parte do nosso DNA: a produção de cuidado digno e de qualidade” ressalta o Superintendente Hospitalar do
HGIS, Dr. Didier Roberto Torres Ribas. Parabéns a todos. O comprometimento e o trabalho em equipe foram essenciais
para mais esta conquista!

Avaliadores da JCI e Conselho Técnico-Administrativo
do HGIS na reunião de fechamento da avaliação.

Premiação e reconhecimento Segurança é a nossa meta!
às boas práticas
Em 13 de novembro, aconteceu o já tradicional

O HGIS foi indicado pelo Ministério da Saúde e
ratificado pelo grupo condutor da Rede Cegonha do
Estado de São Paulo para ser Centro de Referência em
Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento.
E no dia 7 de dezembro, o HGIS recebeu o
prêmio Francisco Mendes, oferecido pelo Programa
Estadual de Saúde do Adolescente do Governo de São
Paulo por meio da Secretaria de Saúde em
reconhecimento às boas práticas prestadas na
instituição.
A premiação ocorreu durante o I Seminário
Internacional de Boas Práticas em Saúde do
Adolescente, com o objetivo de promover os serviços de
atenção à saúde do adolescente no Brasil e nas
Américas. Participaram do evento profissionais de
diversos países das Américas: Brasil, Argentina, Chile,
Venezuela, Estados Unidos, além de representantes de
diversos municípios do Estado de São Paulo.
Anteriormente ao evento, no dia 3 de dezembro,
alguns desses profissionais/participantes internacionais
estiveram em visita ao HGIS, acompanhados pela Profa.
Dra. Albertina Duarte Takiuti e puderam conhecer as
instalações e práticas em saúde.
“Esses reconhecimentos reforçam a importância
da busca permanente de boas práticas para favorecer a
produção de cuidado seguro e de qualidade”, ressalta
Dra. Fernanda Freitas de Paula Lopes, Gerente
Executivo-Hospitalar.

Evento Gerenciamento de Risco com o tema:
“Segurança é a nossa Meta – Chegou a hora de mostrar o
que temos de melhor”.
Nesta edição, o evento contou com a palestra da
consultora do CBA Nancy Yamauchi e da Gerente de
Risco, Dra. Najara Andrade, que fizeram uma
retrospectiva sobre
toda a nossa evolução
nos últimos dois anos –
desde que foi lançado o
desafio da acreditação
internacional.

Semana da Qualidade
Entre os dias 05 e 09 de novembro, o HGIS
celebrou a Semana da Qualidade, com foco no registro
em prontuário, o evento contou com a palestra “A
Evolução do Prontuário e Seus Aspectos Legais”,
apresentada pelo Dr. Julio Neto e Andreza Segala, e o
Concurso Cultural, com exposição de poesias e
desenhos relacionados ao tema: Fórmula da Qualidade.
Os ganhadores foram: 1º lugar: Ambulatório, 2º
lugar: UTI Neonatal e 3º lugar: Informação Medição e
Análise. E o encerramento da semana ficou por conta do
Coral do HGIS.

Parceria de sucesso
O HGIS formou uma nova turma de Copeiros
Hospitalares em 05 de dezembro.
O curso, ministrado pela Unidade de Nutrição e
Dietética do hospital, nesta edição foi realizado na
Escola Estadual Matilde Maria Cremm oferecido aos
pais, alunos e moradores da região. Ao todo, foram onze
profissionais capacitados.

Festa de confraternização Seconci-SP
Chegado o fim de mais um ano de realizações e conquistas,
no dia 07 de dezembro o Seconci-SP promoveu a sua tradicional
Festa de Confraternização no Expo Barra Funda. Tudo para
começar 2013 com energias renovadas!

Talento

Nosso talento musical

Nesta edição temos um talento musical: a colaboradora Elisangela Ferreira
Trevizan, 31 anos, há 1 ano e 5 meses no HGIS.
Desde os sete anos de idade estuda órgão, quando assistia aos cultos na
igreja e se interessou pelo instrumento. Alguns anos mais tarde, com prática,
começou a se apresentar na igreja, o que continua até hoje. Ela possui o instrumento
em sua casa para ensaiar e ter suas aulas particulares toda semana. “Na igreja nós
realizamos testes de níveis, por isso é importante continuar o estudo e praticar, para
aperfeiçoar a técnica e poder tocar em igrejas de outras regiões e até outros países.”
conta.
Elisangela reafirma seu interesse pelas artes, além de tocar órgão, também
gosta de costurar roupas para suas filhas e fazer artesanatos.

NA CORPORAÇÃO
Hospital Regional de Cotia é Acreditado com Excelência
Mais um hospital gerido pelo Seconci-SP é Acreditado com Excelência,
o Hospital Regional de Cotia foi estadualizado há cinco anos e desde então está
sob a responsabilidade da corporação, em tão pouco tempo a instituição já
colhe os frutos de uma gestão séria e focado na produção de cuidado digno e de
qualidade, marca registrada da gestão Seconci-SP em suas parcerias públicoprivadas.

Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho
Na noite do dia 18 de outubro, o Prêmio SECONCI-SP de Saúde e
Segurança no Trabalho entregou os troféus Ouro, Prata e Bronze para as
melhores práticas realizadas nos canteiros de obras, localizados no
Estado de São Paulo. Foram reconhecidos 10 cases inscritos e feitas
duas homenagens especiais, para o Trabalhador Modelo e para a
Personalidade do Ano: o engº Haruo Ishikawa. Saiba mais:
www.premioseconci-sp.com.br

Seconci-SP inaugura sede própria em Ribeirão Preto
Desde agosto de 2010, o SECONCI-SP mantém Unidade em Ribeirão
Preto e agora no dia 24 de outubro inaugurou sua sede própria. O ambulatório
tem 500 m², cinco consultórios médicos, um odontológico, sala de treinamento
com capacidade para 100 pessoas e toda a estrutura para a realização de
exames. A cerimônia contou com a presença da prefeitura Dárcy Vera e do
secretário de Governo, Jamil Albuquerque.

Um Natal Especial
Este ano o HGIS entrou no clima do natal com a decoração feita pelos
alunos e professores das Escolas Estaduais: Gertrudes Eder, Matilde Maria
Cremm e Joaquim Fernando Paes de Barros Neto, os enfeites tiveram como
tema: Política de Atendimento e Direitos dos Pacientes e Familiares no HGIS.
Já o corpo de voluntários presenteou os pacientes internados. Na pediatria a
manhã do dia 25 foi especial com um café delicioso preparado pelo Serviço de
Nutrição e Dietética, entrega de presentes e sessões de cinema com pipoca!

Atividade Assistencial - 2012
Saídas Hospitalares
Meta
Resultado
Variação

11.560
12.231
105,8%

SADT - Externo
Meta
Resultado
Variação

5.676
5.335
94,0%

Atendimentos
Urgência/Emergência
Meta
Resultado
Variação

87.248
111.840
128,2%

Atendimentos
Ambulatoriais
Meta
Resultado
Variação

119.079
116.381
97,7%
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