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Vivendo o HGIS

Solenidade de certificação pela JCI movimenta o HGIS

No último dia 30 de abril, uma grande tenda foi
montada para a solenidade de certificação do Hospital Geral
de Itapecerica da Serra pela Joint Commission International
(JCI).
No Brasil, são 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. Obtendo conformidade em cerca de 97%
dos itens exigidos.
Estiveram presentes na solenidade, o Governador
do Estado, Geraldo Alckmin, o Presidente do Seconci-SP
OSS, Antônio Carlos Salgueiro de Araújo, além de outras
autoridades, como o prefeito do município, Chuvisco e a viceprefeita, Regina Corsini. Em seu discurso, o governador
agradeceu a presença de todas as lideranças e do Corpo de
Voluntários, representado pela Dona Lourdes, voluntária do HGIS há mais de dez anos.
A programação do evento contou com o discurso do Governador, que enalteceu o Hospital por seus
reconhecimentos em padrão de qualidade: “Nosso grande desafio é qualidade, é oferecer pelo SUS, de forma gratuita,
serviços de qualidade para a população. E essa é a marca do Hospital Geral de Itapecerica, tantas vezes premiado!”, do
Presidente do Seconci-SP, Antônio Carlos Salgueiro de Araújo e do Superintendente Hospitalar, Didier Roberto
Torres Ribas. Logo após houve a entrega da placa e a visita do governador pelas instalações do Hospital. Após o
evento, os colaboradores estiveram reunidos no auditório para a apresentação de um vídeo institucional
sobre a conquista.
Este resultado é fruto do compromisso da equipe de mais de 1.200 colaboradores que
abraçou a nossa missão: defender a saúde da comunidade e contribuir para o
aprimoramento do Sistema Único de Saúde. Parabéns!

Um novo ciclo se inicia
Este ano o HGIS tem trabalho na elaboração do 2º Ciclo do seu
Planejamento Estratégico 2013/2017. O trabalho vem sendo realizado em
conjunto com o Hospital Regional de Cotia e após a análise detalhada do
ambiente interno e externo e da revisão de sua missão, visão e valores o
grupo trabalha na definição dos objetivos que vão compor o mapa estratégico.
“É o planejamento estratégico que guia nossos passos, direciona
nossas energias e define nossas prioridades, por isso sua elaboração é tão
importante”, ressalta Dr. Didier Roberto Torres Ribas, superintendente
hospitalar.
O resultado será lançado num Comitê Integrado que será realizado
em outubro e depois disseminado para toda a instituição numa grande
campanha de comunicação.

Atividade Assistencial
2º trimestre de 2013
Saídas Hospitalares
Meta
Resultado
Variação

2.889
2.989
103,5%

Atendimentos
Urgência/Emergência
Meta
Resultado
Variação

21.752
33.019
151,8%

SADT - Externo
Meta
Resultado
Variação

1.415
1.390
98,2%

Atendimentos
Ambulatoriais
Meta
Resultado
Variação

29.577
27.945
94,5%

Trabalho do HGIS é premiado no
XVII Congresso Brasileiro de Qualidade em Serviços de Saúde
O CQH é um programa que tem por objetivo contribuir para a melhoria
contínua da qualidade hospitalar. Estimula a participação e a autoavaliação e contém
um componente educacional muito importante, que é o incentivo à mudança de
atitudes e de comportamentos. Incentiva o trabalho coletivo, principalmente o de
grupos multidisciplinares, no aprimoramento dos processos de atendimento.
O HGIS esteve
presente na edição 2013 e
foi premiado em 2º lugar
pelo trabalho: "Redução
de úlcera por pressão
em uma UTI Adulto de
hospital público da
grande São Paulo”,
desenvolvido pelas
enfermeiras Donata
Renilde Anchieta e Miriam
Siqueira do Carmo Rabello.

Dia Mundial do Meio Ambiente
Celebrado oficialmente em 05 de junho, o Dia do
Meio Ambiente deste ano movimentou o HGIS com um
Concurso Cultural. Os trabalhos foram desenvolvidos sobre o
tema: “O que podemos fazer pela água do nosso planeta?“.
As três equipes vencedoras foram: Higienização, Rouparia e
Ambulatório. Como prêmio, as equipes plantaram uma árvore
na área externa do hospital, identificada por uma placa com o
nome dos setores.
Parabéns a todos os colaboradores que fizeram parte
deste dia, ajudando na preservação do meio ambiente e na
disseminação das informações!

Dia das Mães
O Dia das Mães foi celebrado no HGIS durante toda
a semana e trouxe como tema: “Toda mãe sabe a delícia de
ser o que é“.
Fotos das mães colaboradoras do HGIS com seus
filhos foram expostas em uma galeria virtual na intranet,
emocionando a todos.
Também foi preparado para as mães do Alojamento
Conjunto e Neonatologia um bate papo com a equipe de
psicólogos, sobre seus medos e anseios da maternidade.
Este mesmo encontro foi oferecido às mães colaboradoras,
que exploraram o tema maternidade x trabalho.
Um almoço especial foi servido no dia 12 de maio. E,
como homenagem nunca é demais, houve a distribuição de
brindes personalizados, pelo corpo de voluntários do HGIS.

Campanha de Metas Internacionais
de Segurança do Paciente

SEMANA MULTIPROFISSIONAL
A arte de se adaptar

A Campanha de Metas Internacionais de Segurança
do Paciente deste semestre aconteceu entre os dias 17 e 20
de junho e teve como tema: “Uma viagem rumo à
segurança”.
Cada uma das seis metas foi trabalhada por meio de
dinâmicas interativas nos respectivos portões de embarque.
Ao embarcar em cada meta os colaboradores
recebiam um carimbo específico no seu Passaporte da
Segurança e todos que completaram o circuito puderam
concorrer ao prêmio.
Ao todo, 421 colaboradores foram treinados,
totalizando 1717 treinamentos realizados.
A passageira Maria Lucineide Pereira dos Santos, da
UTI Pediátrica, embarcou em todas as conexões, teve seu
passaporte sorteado e ganhou uma linda máquina fotográfica
para registrar outras viagens seguras. Parabéns!

Entre os dias 13 e 17 de maio, aconteceu a Semana
Multiprofissional, trazendo como tema “A arte de se adaptar”,
com o objetivo de voltar o olhar para as mudanças que ocorrem no
mundo e em cada um de nós, e como nos adaptamos a elas.
A semana iniciou com a palestra “Gestão Participativa:
uma visão comportamental“, ministrada por Francis da Silva,
Coordenador de Desenvolvimento Organizacional do Seconci-SP,
que trouxe reflexões sobre compartilhamento de informações,
quebra de paradigmas e a importância da comunicação.
A semana contou ainda com a dinâmica da mudança,
realizada em todo o hospital, para mostrar como as mudanças
estão presentes no nosso dia a dia agregando novos
aprendizados. E também oficinas de maquiagem, penteado,
culinária e artesanato, realizadas pelos talentosos colaboradores
da instituição.
Para homenagear os profissionais de saúde foram
distribuídas trufas e oferecido um almoço especial!
A Mostra de Talentos encerrou a semana em grande
estilo. Foi realizada a exposição de artesanato, dança e música.
Finalizando com nosso envolvente coral, sempre presente,
dando apoio às atividades.

Campanha de Higiene das Mãos: cuidado limpo é cuidado seguro
Em comemoração ao Dia Mundial de Higienização das Mãos,
o HGIS promoveu entre os dias 3 e 9 de maio sua tradicional campanha,
que contou com as atividades: exposição Digital da Infecção,
apresentação especial do Coral, com direito a figurino sobre o tema, e o
inédito Concurso Cultural “Luz, Câmera, Prevenção!“, no qual os colaboradores
produziram vídeos de três minutos sobre os 5 momentos e a técnica da higiene
das mãos. Os premiados foram: CPN, UTI Neonatal e, em primeiro lugar, a
colaboradora Raquel Malvina do RH.
Parabéns a todos que fizeram parte desta campanha, reforçando a importância
da correta higienização das mãos.

NA CORPORAÇÃO
Novas instalações do SECONCI-SP em Campinas
Desde 1977, o Seconci-SP mantém Unidade em
Campinas, a terceira maior do Estado de São Paulo,
depois da sede, na capital e a de Santos. Agora em
junho, a Unidade foi transferida para um novo amplo
imóvel, localizado no bairro do Cambuí, totalmente
estruturado para acolher com conforto e agilidade os
trabalhadores da construção e suas famílias.

Apresentação do Coral Corporativo do SECONCI-SP
Em homenagem ao Dia dos Namorados, o Coral
Corporativo se apresentou, no dia 18 de junho, no Teatro
Seconci-SP, só com músicas românticas. As
colaboradoras do HGIS, Camila Curi do Amaral Devidé e
Renata Fabiana Dantas, foram convidadas para
participar e encantaram a plateia.
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Talento
Jovem aprendiz, desenhista e cantor!
O talento desta
edição é o Jovem Aprendiz:
Allan Thomas Santos
Gonzaga Silva. Há cerca de
um ano no HGIS, ele já é
conhecido pelas
apresentações na II Mostra
de Talentos, onde expôs pela
primeira vez seus desenhos
e também apresentou seus
dons musicais, cantando.
Allan sempre gostou de desenhar, e desde os
sete anos mostrou-se hábil para essa atividade artística,
criando desenhos sem ter feito curso algum. Hoje, essa
habilidade só foi aperfeiçoada e escolhida como
profissão, nosso Jovem Aprendiz tem como objetivo
profissional a área de moda.
Já seu
talento musical
é apenas um
entretenimento,
cantando na igreja.
Aqui no
HGIS seu lugar
está garantido em
nossos eventos.

Mande sua
sugestão
O QUE VOCÊ GOSTARIA DE VER AQUI NO
VIVENDO O HGIS? MANDE SUA
SUGESTÃO DE PAUTA PARA:

comunicacao@hgis.org.br

