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Vivendo o HGIS

Um novo ciclo

Dr. Didier Roberto Torres Ribas
Superintendente Hospitalar

MAS QUAL É A
IMPORTÂNCIA DE PLANEJAR?
Planejar é justamente preparar-se para a
batalha, é antecipar-se aos
acontecimentos. É traçar os caminhos a
serem percorridos pela empresa, tornando
possível alcançar sua missão.

O QUE MUDOU?
A primeira pergunta que você está fazendo é
sobre as principais mudanças que esta novo
ciclo está trazendo. Após a análise do
ambiente interno e externo, de nossas
fortalezas e fraquezas, as primeiras
mudanças estão nos pilares que
norteiam nossa existência:
missão, visão e valores.

QUAL É O PAPEL DE CADA UM DE NÓS
NESTE NOVO PLANEJAMENTO?
Nosso papel como colaboradores do HGIS é agir alinhados com a nova missão, visão e
valores, focados nos objetivos estratégicos e orientados pela cultura organizacional.
Todos nós podemos de alguma forma contribuir para que as metras propostas para cada um
desses objetivos sejam atingidas. Afinal, é o nosso trabalho, o nosso empenho e a nossa
dedicação, que trouxeram o HGIS até aqui e vão leva-lo ainda mais longe!
Conheça os caminhos que vamos trilhar neste novo ciclo:

Mapa Estratégico
Visão: Ser excelente na assistência e na gestão de serviços públicos de saúde

Interna

Cliente

Sociedade

Missão: Defender a saúde e contribuir para o aprimoramento do SUS

Aprendizado

Desde 2007, todas as
ações e projetos no HGIS
são feitos com base no seu
planejamento estratégico, é
ele que guia nossos passos,
direciona nossas energias e
define nossas prioridades.
Este ano, depois de meses
de muita discussão e análise,
definimos os nossos
objetivos para o período de
2014 a 2018 e agora
entramos num novo ciclo de
Planejamento Estratégico.
O caminho que
vamos percorrer nos
próximos cinco anos será
uma nova jornada, de muito
trabalho, dedicação e
comprometimento, mas
com certeza também de
muita satisfação, vitória e
conquistas.
Uma nova jornada,
um novo momento, um novo
desafio que juntos – você, eu
e nossos mais de mil
colaboradores – vamos
tralhar e alcançar.

Aprimoramento do SUS

Sustentabilidade
Operar com efetividade o
contrato de gestão com a SES

Aprimorar o consumo
consciente

Aprimorar o trabalho
em rede

Superar as expectativas dos clientes
Desenvolver e aprimorar
canais de comunicação
com os usuários

Aprimorar a relação entre
profissionais e usuários

Promover ambiência
acolhedora, confortável e segura

Cuidado Integral, Seguro e Singular

Excelência Operacional
Aumentar a eficiência dos
processos organizacionais

Fortalecer a abordagem
multiprofissional para o cuidado
integral, seguro e singular

Reduzir a ocorrência de eventos
adversos relacionados à
assistência à saúde

Alinhar processos assistenciais
com politicas publicas do SUS

Força de trabalho qualificada, comprometida e motivada

Fortalecer e Aprimorar o nosso jeito de ser e fazer
Compartilhar e difundir o conhecimento
técnico, gerencial e práticas de gestão

Promover a relação de confiança
entre o cliente e a instituição

Garantir segurança aos
profissionais

Atrair e reter profissionais

Assegurar educação
permanente para o crescimento
e qualificação

Ética - Dignidade no atendimento e no trabalho - Pioneirismo e Inovação - Excelência e Economicidade - Compromisso com a população - Sustentabilidade

Festa de confraternização Seconci-SP
Preparem-se para a nossa Festa de Confraternização de Final de Ano.
Será dia 13 de dezembro (6ª feira), das 12 às 18 horas, no Expo Barra Funda,
com direito a muita música e animação!
Rua Tagipuru, nº 1001 – Barra Funda.

DIA NACIONAL DE
COMBATE AO FUMO
A campanha em apoio ao Dia Nacional de
Combate ao Fumo em 29 de agosto, teve como objetivo
alertar os colaboradores sobre os problemas que o
tabagismo pode acarretar à saúde.
Entre as atividades, destinadas a fumantes e
não-fumantes, tivemos a palestra: “Tabagismo: apague
esta ideia! Como vencer a dependência à nicotina?”
ministrada pela Dra. Maria Vera Cruz Oliveira, Diretora
do Serviço de Doenças do Aparelho Respiratório e
Coordenadora do Ambulatório de Tabagismo do
Hospital do Servidor Público, além de massagem,
terapia auricular, exposição de cartazes informativos de
atividades físicas e de lazer, na região da grande São
Paulo, e verificação de pressão arterial e aplicação do
teste de nível de dependência aos que apresentaram
interesse em largar o cigarro, esses foram
encaminhados para acompanhamento na Medicina do
Trabalho.
A campanha contou ainda com um apelo visual
no refeitório. Um espelho imitando um maço de cigarros
com os dizeres: “A indústria do cigarro está sempre em
busca de novos modelos”. Com o
objetivo de provocar os fumantes a
largar o cigarro.
Ao todo, participaram das
atividades mais de 130
colaboradores engajados na
campanha.

RespirAR
A SIPAT deste ano ocorreu em julho, com
atividades para reforçar a importância da prevenção de
acidentes de trabalho.
Os cipeiros estiveram nos setores com dinâmicas
para reforçar a importância de cada um em sua equipe.
A grande atração foi o Tele HGIS, um jornal
informativo apresentado com muito bom humor e
interatividade focado nos temas: ocorrência de acidente
biológico, utilização de EPI, dispositivos de segurança e
notificação de evento adverso.
Para o encerramento, houve a palestra da
Comissão de Gerenciamento de Resíduos: “Descarte de
resíduos: estratégia e oportunidade de melhoria”,
ministrada pela enfermeira Tatiana Garreta, que
apresentou como ocorre a reciclagem dos materiais e os
erros mais comuns no descarte.
Parabéns a todos os colaboradores que
contribuíram para o sucesso de mais uma SIPAT!

Campanha de lançamento do novo
Planejamento Estratégico
Com a chegada desta nova etapa, o HGIS foi impactado com
diversas ações para divulgação de seus novos rumos e objetivos.

Mensagem secreta no setor

Aventureiro entrega o ‘Mapa do Tesouro’ Aventureiro entrega o ‘Mapa do Tesouro’

Jogos nas unidades

Jogos nas unidades

Jogos nas unidades

Concurso Cultural

Ação: Adote uma caneca

Foto vencedora do Concurso Cultural

Distribuição das mudas

Ação: Prato Limpo

Plantio das mudas no HGIS

Atividade Assistencial - 3º trimestre de 2013
Saídas Hospitalares
Meta
Resultado
Variação

2.893
2.894
100,0%

Atendimentos
Urgência/Emergência
Meta
Resultado
Variação

21.991
30.591
139,1%

SADT - Externo
Meta
Resultado
Variação

1.432
1.470
102,7%

Atendimentos
Ambulatoriais
Meta
Resultado
Variação

30.948
28.597
92,4%

SIMULADOS CAPACITAM COLABORADORES PARA SITUAÇÕES CRÍTICAS

Nos meses de julho e setembro, tivemos dois simulados para capacitar os profissionais para situações críticas.
Em julho a Simulação de incêndio com abandono teve como foco pacientes críticos na unidade neonatal.
Atuaram no simulado os colaboradores da Neonatologia (brigadistas e não-brigadistas), brigadistas da UTI Pediátrica,
CCO, Ambulatório e equipe de Segurança.
“Pudemos observar a agilidade com que os profissionais atuaram no combate ao fogo e na retirada dos
pacientes, sendo acomodados em local seguro e com continuidade dos cuidados. Como resultado, o simulado trouxe a
confiança para a equipe, que poderá atuar de maneira eficaz em situações de risco”, comenta a enfermeira Gisele
Morgado, supervisora da unidade.
Já em setembro, foi a vez do Simulado para o plano de atendimento a múltiplas vítimas, esse tipo de situação
demanda uma mudança na rotina e exige a mobilização de um grande número de recursos físicos ou humanos.
Mais de 50 pessoas estiveram envolvidas diretamente no simulado, que contou ainda com alguns funcionários
no papel de vítimas, todos devidamente maquiados e orientados sobre como agir durante o treinamento, garantindo
maior realismo a ação.
“O simulado é de grande importância para a instituição. Ao mesmo tempo em que as equipes são treinadas
para atuar nessas situações, testamos o plano para, se necessário, adequá-lo”, afirma a gerente de risco, Najara
Andrade, que coordenou toda a ação.

Talento

Musicalidade no HGIS!

Joelson Pedro da Silva é agente de SAME, está no HGIS há quase dois
anos e já mostra seu talento. Entre as apresentações do Coral HGIS, a
banda participa, com Joel no violão ou até no teclado, levando ainda
mais emoção aos eventos comemorativos do hospital.
Nosso talento aprendeu esses instrumentos há cinco
anos, com os amigos. Fez algumas aulas de teclado para se
aprimorar e pretende retomá-las para se aperfeiçoar ainda mais.
Além dos eventos no HGIS, ele se apresenta na igreja, onde
pode tocar seu estilo musical preferido: o gospel.
Para ele, tocar seus instrumentos é uma atividade relaxante e
prazerosa: “É o que eu não vou deixar de fazer nunca” afirma.
O HGIS agradece e incentiva que Joel não deixe mesmo sua
música de lado, afinal, para nós também é um prazer ouvi-la.
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