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Vivendo o HGIS

14 anos de HGIS

No último mês de março, o
HGIS celebrou seu 14º aniversáriol.
O evento foi aberto pelo
Superintendente Hospitalar, Dr. Didier
Roberto Torres Ribas, seguido de uma
bela apresentação do Coral HGIS e,
como não poderia faltar, foi cantado o
tradicional “parabéns”. A celebração
contou também com o um Festival de
Massas, sessões de relaxamento e
dois concursos culturais: o Concurso
++ HGIS e o Concurso Culinário.
No Concurso ++ HGIS, os
colaboradores foram convidados a
votar no mais brincalhão, mais
colaborativo, mais receptivo, mais
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sorridente e mais simpático
colaborador do HGIS. Nesta disputa
acirrada os eleitos foram:
+ Brincalhão: Reginaldo (T.I.);
+ Colaborativa: Ana Lúcia (SPP);
+ Receptiva: Nice (Ambulatório);
+ Sorridente: Vanessa (Recepção lógica);
+ Simpático: Thiago (T.I.).
Já o concurso culinário contou
com nove participantes, sendo quatro
pratos doces e cinco pratos salgados.
Todas as receitas criativas com direito
a babagonouj, panquecas coloridas e
manjar dos deuses, entre tantas
variedades. A comissão julgadora,
com a difícil tarefa de avaliar e esco

lher o melhor prato, foi composta por:
Dr. Nicolau, Ginecologia e Obstetrícia;
Akiko, Engenharia Clínica; Mislaine,
Farmácia; Paulo, Manutenção;
Verônica, Clínica Médica e Larissa,
Pronto Socorro. Elegendo os pratos
de dois colaboradores da equipe de
nutrição: Maria Luiza com o prato
doce: bolo de mousse de maracujá e
chocolate e João Fernandes com o
prato salgado: filet à bourguignon.
Para encerrar as festividades
foi montado um painel no refeitório
com fotos de colaboradores que
registraram sua presença no aniversário do HGIS. Parabéns a todos!

NA CORPORAÇÃO
Hospital Vila Alpina é Acreditado com Excelência
Depois da conquista da Acreditação Canadense, do Canadian Council on
Health Services Accreditation (CCHSA), em dezembro de 2011, o Hospital
Estadual Vila Alpina (HEVA) registrou mais um efeito: a certificação de
Acreditado com Excelência (Nível 3), pela Organização Nacional de Acreditação
(ONA), obtida em dezembro de 2012.

Prêmio SECONCI-SP de Saúde e Segurança do Trabalho – 2ª edição
As inscrições para o Prêmio Seconci-SP de Saúde e
Segurança do Trabalho – 2ª edição tiveram início no dia 20 de março e
irão se encerrar em 31 de maio. Ele tem como objetivo dar
visibilidade às melhores práticas em Saúde e Segurança do Trabalho
em canteiros de obras, localizados no Estado de São Paulo. O
Prêmio é dirigido às empresas da construção civil, de forma geral,
visando às obras de edificações (residenciais, comerciais,
industriais, esportivas, portuárias e aeroportuárias) e às obras de arte
(pontes e viadutos) Saiba mais: www.premioseconci-sp.com.br

Curso de Reanimação Neonatal
A Sociedade Brasileira de Pediatria estima que, no país a cada
ano, 300 mil crianças necessitem ajuda para iniciar e manter a
respiração ao nascer e cerca de 25 mil prematuros de baixo peso
precisem de assistência ventilatória na sala de parto.
Por isso é fundamental que pelo menos um profissional
capaz de iniciar de forma adequada a reanimação neonatal esteja
presente em todo parto. Para capacitar esses profissionais, a
Sociedade Brasileira de Pediatria oferece o curso em local cedido
pela instituição.
O HGIS disponibilizou sua estrutura e o curso foi realizado nos
dias 11 e 12 de janeiro, capacitando seis médicos, seis profissionais
de enfermagem e um fisioterapeuta.
E já há datas definidas para as próximas turmas nos meses de maio e junho. Informe-se no NEP, ramal 1029.

Páscoa no HGIS
Em 28 de março foi celebrada a Páscoa
no HGIS, para proporcionar um momento
agradável às crianças internadas, o Corpo de
Voluntários realizou a entrega de ovos de
páscoa aos nossos pequenos pacientes.

Talento

Artesanato: a arte que desperta a criatividade

A psicóloga Joyce Heliane Pazin
Cardoso é nosso talento desta edição.
Colaboradora do HGIS desde 2007, ela
domina as técnicas: decupagem,
craquelê e cartonagem para produzir
caixas temáticas para os mais diversos
usos, como a criatividade permitir.
Joyce se interessou por esta
atividade ainda em 2001, quando sua
vizinha a ensinou a primeira técnica:
decupagem. Após dois anos, Joyce e
alguns vizinhos criaram um grupo no
prédio em que morava, com o objetivo de
se reunir para produzir as peças juntos e
trocar experiências. Não demorou muito
para as crianças se interessarem na
atividade e então, o grupo passou a

oferecer uma espécie de “oficina” para
ensinar e diverti-las. O grupo foi
crescendo e agregando outras atividades
artesanais, como bordado e pintura, e
assim no prédio montou-se um Bazar
para venda de produtos em datas
comemorativas, como páscoa, dia dos
pais, natal.
Hoje, esse grupo não existe mais,
mas ela não deixou suas habilidades de
lado, recentemente elaborou uma de
suas criações mais especiais: os kits de
banheiro para seu próprio casamento.
Joyce ainda possui um blog para
divulgar seu talento, acesse e conheça
um pouco mais sobre sua arte:
www.flogao.com.br/sjartesanato

Comitê Gestor Hospitalar
Planejamento Estratégico 2013-2017
Aconteceu neste 28 de fevereiro, o primeiro Comitê Gestor
Hospitalar de 2013, reunindo todos os líderes do HGIS para tratar sobre a
revisão do Planejamento Estratégico.
No primeiro momento, o Superintendente Hospitalar, Dr. Didier
Roberto Torres Ribas, fez um fechamento do primeiro ciclo do
Planejamento Estratégico – 2008-2012. Apresentando o cenário da época
(2008), os objetivos traçados, os desafios encontrados pelo caminho e os
resultados alcançados. Destaque para a acreditação com excelência
(ONA) e acreditação internacional (JCI), planejadas em 2008 e
conquistadas durante esse ciclo. “nos próximos meses vamos trabalhar a
revisão do planejamento, pensando em seu segundo ciclo dentro do
cenário que temos hoje, com novos objetivos e estratégias”, ressalta Dr.
Didier.
Já na segunda parte do evento, foram apresentados os resultados
das diretrizes trabalhadas em 2012 e as novas diretrizes para 2013.
“precisamos direcionar a caminhada eficiente, o nosso dia a dia,
estabelecendo as diretrizes para garantir o atendimento às necessidades
dos nossos clientes”, destaca a Gerente Executivo Hospitalar, Dra.
Fernanda Freitas de Paula Lopes.

Manutenção da Acreditação com Excelência
Aconteceu no HGIS, de 18 e 21 de março, a Avaliação para Manutenção da Acreditação com
Excelência realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini.
Anualmente, desde 2009, quando o nível de excelência foi alcançado, o HGIS é avaliado para
verificar se as práticas continuam atendendo e superando aos padrões estabelecidos para este nível
e se a melhoria contínua permanece como política da instituição.
No relatório final apresentado no último dia, os avaliadores destacaram diversos pontos
fortes, como: o modelo assistencial com interação multiprofissional para cuidados integrais,
metodologia utilizada para avaliação de desempenho do corpo clínico e a consolidação das políticas institucionais.
Parabéns a todos os colaboradores que se comprometem com o nosso objetivo maior de oferecer cuidado
digno, seguro e de qualidade à população.

Vem aí...

Atividade Assistencial
1º trimestre de 2013

Semana de Higiene das Mãos
e Semana Multiprofissional
Neste mês de maio o HGIS estará repleto de eventos para
os colaboradores.
De 06 a 09 de
maio acontece a
Semana de Higiene
das Mãos, elaborada
pelo grupo de Higiene das
Mãos a semana traz:
Apresentação do Coral,
Exposição Digital da Infecção
e o Concurso Cultural 'Luz,
Câmera, Prevenção!'

Campanha
Higiene das
Mãos 2013

Já entre os dias 13 e 17 de maio é a
vez da Semana Multiprofissional. Com
toda equipe multi envolvida nas
atividades que terão como tema central:
'A arte de se adaptar'.

Confira nos murais a programação e participe!

Saídas Hospitalares
Meta
Resultado
Variação

2.889
2.775
96,1%

Atendimentos
Urgência/Emergência
Meta
Resultado
Variação

21.514
28.959
134,6%

SADT - Externo
Meta
Resultado
Variação

1.397
1.001
71,7%

Atendimentos
Ambulatoriais
Meta
Resultado
Variação

29.790
24.328
81,7%
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