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Vivendo o HGIS

JCI realiza avaliação de extensão

Acreditado pela Joint Commission International (JCI), em dezembro de 2012, o Hospital Geral de Itapecerica
da Serra (HGIS) continua na sua constante busca por melhorias para oferecer à população um cuidado seguro e de
qualidade.
Entre essas melhorias, a inauguração de um novo prédio para o atendimento ambulatorial é destaque. Com o
objetivo de oferecer aos seus usuários maior conforto e agilidade no atendimento, o novo prédio iniciou suas atividades em dezembro de 2013.
Para garantir que este anexo mantém o padrão de qualidade reconhecido do HGIS e de acordo com as exigências da JCI, no dia 16 de maio foi realizada a Avaliação de Extensão com base no novo manual.

Liderança é tema de Comitê Gestor
O primeiro Comitê Gestor Hospitalar de 2014 reuniu, no dia 5 de junho, todos os líderes do HGIS para
discutir o papel da liderança.
A apresentação do Superintendente Hospitalar, Dr. Didier Roberto Torres Ribas, foi fundamentalmente
sobre a imagem que a liderança exerce sobre os demais e os elementos que um indivíduo precisa ter para ser de
fato um líder.
Os participantes foram convidados a refletir sobre o papel da liderança em casos apresentados.
‘’O tema é extremamente importante. Nós como líderes temos o papel de conscientizar os colaboradores
do impacto do trabalho de cada um sobre os demais setores, e por fim, sobre nossos clientes. Desenvolver
pessoas e motivá-las é um trabalho diário’’, afirma Rosa Cerri, coordenadora de Recursos Humanos.

Eventos que agitaram o trimestre
Campanha de higiene das mãos

Dia mundial sem tabaco

SIPAT: qualidade de vida

Como acontece todos os anos, o Grupo de Higiene
das Mãos do HGIS realizou uma grande campanha de
sensibilização abrangendo os cinco momentos. Entre os
participantes, Angélica Siqueira, auxiliar de enfermagem
do CPN, foi sorteada e levou como prêmio um vale FNAC.
Seja você também um adepto dessa prática!

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes

O Dia Mundial Sem Tabaco foi lembrado com a

de Trabalho aconteceu em abril, com ações que

divertida apresentação do nosso Coral, que adaptou a

reuniram todos os aspectos para os cuidados com a

música ‘’é proibido fumar’’ e reforçou a importância de

qualidade de vida: mente e corpo.

um ambiente livre do tabaco.

Dia das mães: o primeiro amor a
gente nunca esquece!

Simulado de incêndio
surpreende colaboradores

Semana Multiprofissional:
todo cuidador é um educador

Dia mundial do meio ambiente:
sustentabilidade como valor
A tradicional Semana Multiprofissional

No dia 27 de junho, nossos colaboradores

aconteceu em maio e trouxe para discussão a

foram surpreendidos às 7h50 da manhã pelo alarme de

necessidade de educar o paciente durante o processo

emergência disparando e mais de 40 brigadistas

de cuidado para que o mesmo possa ter uma

partiram pra ação. Entre eles, a psicóloga Camila Curi

participação consciente durante seu processo de

que afirma: “Acho esse tipo de simulado 'surpresa'

tratamento.

muito válido, porque o brigadista não pode 'travar', ele

A palestra da enfermeira e educadora do
As mamães do HGIS tiveram a primeira semana

A campanha sobre o tema contou com: jogo do

Consórcio Brasileiro de Acreditação, Nanci Yamauchi,

de maio recheada de atividades para homenageá-las.

meio ambiente, pesquisa na intranet, distribuição de

discutiu o assunto. Almoço especial, alfajors e sessões

Com direito a maquiagem e sessões de relaxamento.

lápis semente e mapeamento das ações de cada setor.

de quick massage também fizeram parte da semana.

tem que ver o fogo e estar preparado para pensar rápido
e agir!”.
É a equipe HGIS garantindo a efetividade dos
planos de contingência!

Comitê de Bioética você sabe o que ele faz?

O Gerenciamento da dor crônica é debatido no HGIS
A Organização Mundial de Saúde (OMS) calcula que, em

Em atividade desde 2011, o Comitê de Bioética do HGIS é

média, 30% da população global sofra com dores crônicas. Para

um espaço para discussão e reflexão multiprofissional de temas

fomentar o debate sobre o assunto, o HGIS promoveu a palestra: O

como: autonomia do paciente, consentimento informado,

Gerenciamento da Dor Crônica, ministrada por Marcia Morete,

divergência de conduta, direitos, confidencialidade, terminalidade,

enfermeira mestre e especialista em dor e cuidados paliativos e

entre outros.

coordenadora do curso de especialização em dor no Instituto de
Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein.
“A dor crônica deve ser tratada como sinal e sintoma por
toda a equipe multiprofissional, buscando o seu alívio e a melhora
da qualidade de vida dos pacientes”, afirma Dra. Tania Guedes,
Gerente Médico-Assistencial.

Contribua com este trabalho enviando ao comitê, no e-mail
comitedebioetica@hgis.org.br, casos ou situações que você
vivencia dentro do HGIS e que envolva algum desses temas.
Os pareceres são divulgados na intranet. Acesse e conheça
os pareceres já publicados:
Institucional > Comissões> Comitê de Bioética
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Comissões

Cantar é um

Talento

Renata Fabiana Dantas é auxiliar administrativo da Recepção Lógica. Está
no HGIS há quase dois anos e participa do nosso coral desde 2013, onde apresenta
todo o seu talento vocal.
Cantar faz parte da vida da Renata desde sempre. Não sabe dizer ao certo
quando começou a cantar, pois seu pai cantarolava pela casa e ela, ainda bem
criança, o seguia.
Primeiro em casa, mais tarde na igreja e hoje em dia aqui no HGIS:
“Participar do coral faz esquecer os problemas e o estresse do dia a dia
diminui. Cada apresentação é um momento para relaxar e alegrar os colaboradores
e pacientes, que gostam bastante”.
Gostamos muito sim, Renata! Continue com esse vozeirão cantando e
encantando a todos!
Você também quer fazer parte do Coral do HGIS? Entre em contato
com o NEP no ramal 1029 e saiba mais.

HGIS participa do HMS Hospital Management Summit
Entre os dias 7 e 9 de abril aconteceu a 4ª edição do HMS - Hospital Management Summit e o HGIS fez parte
do seleto grupo de 50 pessoas convidadas para discutir ações com foco em Gestão Estratégica.
Com abordagem sobre o cenário atual do Modelo Hospitalocêntrico, o evento proporcionou um ambiente
favorável a reflexão das práticas de gestão com o objetivo de discutir ações direcionadas a conquistas na prestação
de serviços à saúde e equilibrar os custos sem perder a eficácia da qualidade, o HMS possibilitou ainda o encontro de
profissionais de outras instituições para troca de conhecimento, networking e atualização profissional.
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