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VIVENDO O

Hospital Geral de

Itapecerica da Serra

HGIS
18 ANOS DE DEDICAÇÃO
À SAÚDE DA COMUNIDADE

Dia 3 de março, aconteceu a solenidade de
celebração aos 18 anos do HGIS.

A trilha sonora deste momento tão emocionante
ﬁcou por conta do coral do hospital, que só abrilhan-

O ponto alto da cerimônia foi a homenagem a 18

tou a festa.

proﬁssionais, escolhidos para representar todos os

E este foi apenas o primeiro dia de um mês

colaboradores, conforme o ano de ingresso na

recheado de comemorações, como você confere nas

instituição.

próximas páginas.

“Eu achei legal receber esta
plaquinha. É muito gratiﬁcante
trabalhar aqui no HGIS por todo este
tempo e ajudar todo mundo, todos
da minha equipe e do hospital
inteiro. Eu agradeço muito a Deus
por estar trabalhando aqui.”

Jandira dos Santos
(Copeira de produção)

“É difícil de falar o que eu estou
sentindo. Receber esta homenagem
é um reconhecimento pelo tempo
que você se dedicou e continua se
dedicando ao trabalho.”

Reginaldo Silva
(Analista de suporte - TI)

“Eu achei maravilhoso! É uma
forma de reconhecer o nosso
trabalho. Você não passar
desapercebido, então você nota
que o trabalho está sendo visto.
Eu ﬁquei emocionada!”

Adriana Aguilar
(Técnica de hemoterapia)

VISITA DOS FILHOS E NETOS DOS COLABORADORES
Entre os dias 13 e 16 de março, o
HGIS recebeu a visita de crianças,
adolescentes e jovens que são ﬁlhos
e netos de colaboradores.
Durante toda a semana eles realizaram atividades lúdicas para
conhecer um pouco mais sobre o
ambiente hospitalar.

ALMOÇO ESPECIAL
Como parte das comemorações tivemos um
almoço super especial!

SUAS HISTÓRIAS COM O HGIS
Os colaboradores gravaram vídeos contando quais
são as suas histórias com o HGIS.

BAZAR DO VOLUNTARIADO
Ação solidária organizada tradicionalmente pelo
Corpo de Voluntários do HGIS, o Bazar Beneﬁcente
teve mais uma edição realizada no dia 8 de março!
Tudo que é arrecadado por meio de doações é
vendido no bazar e a renda arrecadada é revertida
para as comemorações de datas festivas: Dia das
Mães, dos Pais, das Crianças, Páscoa e Natal.

OFICINA DE TALENTOS
Para compartilhar conhecimentos tivemos as Oﬁcinas de Talentos: Maquiagem
foi a oﬁcina realizada pela colaboradora Paula Solange Franco, que ensinou técnicas
e deu dicas para o dia a dia.
Também tivemos a oﬁcina de Culinária, com a
colaboradora Cinira Rita Sanino, que ensinou a fazer
uma deliciosa torta de frios e com a colaboradora
Renata da Silva Maciel de Oliveira, que ensinou a
fazer um maravilhoso brigadeiro de leite ninho.

QUICK MASSAGE PARA ENCERRAR
AS FESTIVIDADES
A última semana do mês de comemorações foi voltada ao
bem-estar dos nossos colaboradores, que puderam usufruir
de minutos de relaxamento com as sessões de quick massage.

ACONTECEU NO HGIS
16/01

31/01

A saída do visitante e
acompanhante é
registrada em
sistema pelo
controlador de
acesso.
Maisagilidade e
segurança para
todos!

Ocorreu o
primeiro
encontro do ano
da equipe
multiproﬁssional,
que abordou o
Protocolo de
Sepse Adulto.

08/03
19/01
Aconteceu a
posse da
nova
Comissão de
Ética em
Enfermagem.

Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher,
aconteceram sessões de
reﬂexologia podal para
as colaboradoras.

09/03
20/01
Aconteceu o
primeiro
encontro do ano
do grupo de
avaliadores
internos.

Um grupo de
usuários foi
convidado para
contribuir com o
novo Guia de
Orientações ao
Usuário Internação Adulto.
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CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA

No dia 17 de fevereiro, o Teatro do Seconci-SP foi

Estavam presentes no evento também os familiares

palco da cerimônia de solenidade de encerramento

dos residentes, gerentes das instituições, coor-

de mais uma turma do Programa de Residência

denadores médicos e o superintendente hospitalar

Médica do HGIS e do Hospital Regional de Cotia

das duas instituições, Dr. Didier Roberto Torres Ribas,

(HRC).

que exaltou a importância deles saírem prontos e

Com objetivo de homenagear os 17 formandos, o

seguros para uma nova jornada.

evento contou com a presença do vice-presidente do

Para representar a turma de formandos, as

Seconci-SP, Engº Haruo Ishikawa, e da Superin-

residentes médicas da especialidade de cirurgia geral

tendente do Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio

Dra. Luciana Andrade de Godoy, do HGIS e Dra. Camilly

Crestana (IEPAC), Dra. Norma Suely de Almeida

Schwanz Wandermurem, do HRC, ﬁzeram seus

Araujo, que parabenizaram os médicos pela

agradecimentos.

conquista alcançada.

NOVA TURMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

RESIDÊNCIA MÉDICA EM
ANESTESIOLOGIA É CREDENCIADA
PELA SBA
O Programa de Residência Médica em Anestesiologia recebeu o credenciamento da Sociedade
Brasileira de Anestesiologia (SBA).
A avaliação aconteceu em janeiro deste ano, quando a comissão conheceu a instituição e teve acesso a
todo o conteúdo do programa da residência, e em 17

No dia 2 de março, ocorreu a cerimônia de boasvindas à mais uma turma de residência médica.
Os 14 novos residentes médicos foram recepcionados pela alta direção, pela Comissão de Residencia
Médica (Coreme), pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa e
pelos supervisores e coordenadores que irão
acompanhá-los ao longo desta formação.

de fevereiro foi emitido o credenciamento, que possui
validade de cinco anos.

Atividade Assistencial - 1º Trimestre 2017
Saídas Hospitalares
Resultado

3.564

Atendimentos
Urgência/Emergência
Resultado

41.926

Atendimentos
Ambulatoriais
Resultado

30.036

SADT - Externo
Resultado

1.207

Partos
Partos realizados

572

COMPARTILHANDO

EXPERIÊNCIAS

O HGIS MARCA PRESENÇA NA
2ª JORNADA DA QUALIDADE E
SEGURANÇA DO PACIENTE

HGIS PARTICIPA DO QUALIHOSP
Novamente o HGIS esteve presente no QualiHosp Congresso Internacional de Qualidade em Serviços e

No dia 25 de março, a gerente de enfermagem do

Sistemas de Saúde, com a apresentação de nove

HGIS, Fernanda Dei Svaldi Pamplona, participou da 2ª

trabalhos em formato de pôsteres. O evento ocorreu

Jornada da Qualidade e Segurança do Paciente,

entre os dias 20 a 22 de março de 2017 e teve como

promovida pelo Hospital Infantil Sabará, no Higie-

tema central: “Inovação para Qualidade e Sus-

nópolis Medial Center, que teve como tema principal:

tentabilidade na Saúde”.

“Qualidade e segurança na assistência pediátrica”. Em
sua a palestra ela abordou o tema “Engajamento do
paciente e familiares na busca da segurança do
paciente pediátrico".

HGIS PARTICIPA DA SAHE 2017
No dia 13 de março,
o HGIS participou do 1º
Seminário ONA de
Qualidade e em Saúde
e Segurança do Paciente, durante a feira
SAHE - South America Health Exhibition, sob o tema
central “Qualidade, Segurança e Entrega dos
Serviços de Saúde ao Paciente”.
A gerente de qualidade e segurança, Lisiane
Valdez Gaspary e a coordenadora de qualidade,
Gisele Morgado estiveram presentes no evento,
onde foi apresentado o case sobre como a gestão de
risco é trabalhada dentro de um hospital público.

HGIS APRESENTA O DESAFIO NA IMPLANTAÇÃO DA JCI EM EVENTO DE
SEGURANÇA DO HRC
O Hospital Regional de Cotia (HRC) inicia este ano o desaﬁo de alinhar seus
processos para atender aos padrões internacionais de qualidade exigidos
pela JCI (Joint Commission International).
A gerente de qualidade e segurança do HGIS, Lisiane de Valdez Gaspary, foi
convidada para compartilhar a experiência do HGIS no evento de Qualidade e
Segurança da Instituição, que aconteceu em 17 de março e teve como tema a
metodologia de acreditação internacional

VIVENDO O

SECONCI-SP PARTICIPA DO 10º CONSTRUSER

HGIS

Presente desde a primeira edição, o Seconci-SP

dade, vamos sair da crise”, aﬁrmou o vice-presidente

ﬁcou responsável pelo “Circuito Saúde” no 10º

do Seconci-SP e do SindusCon-SP, Haruo Ishikawa, na

ConstruSer – Encontro Estadual da Construção Civil

solenidade de abertura.

em Família, maior evento anual de responsabilidade

O ConstruSer é realizado pelo SindusCon-SP

social da construção paulista, que reuniu em 25 de

(Sindicato da Indústria da Construção), Fiesp, Sesi-

março mais de 20 mil participantes, entre

SP e Senai-SP, em parceria com o Seconci-SP.

trabalhadores do setor, familiares e voluntários em
dez municípios do Estado de São Paulo.
“Nesses dez anos, proporcionamos perto de 3
milhões de atendimentos a 280 mil trabalhadores da
construção e seus familiares. É o setor da construção
dando o exemplo de que, com a união e a solidarie-

Raio-X

um retrato de
quem faz o HGIS

Faço parte de uma equipe que realiza trabalho voluntário com adolescentes na igreja Assembleia de Deus.
Chamamos os encontros de “Oração com os adolescentes”. Trata-se de uma roda de conversa intermediada pela psicóloga, na qual falamos sobre a bíblia
e também algum assunto pessoal que eles tenham

Sou a Cristiane Rodrigues Lacerda e tenho 35 anos.

interesse em compartilhar. Então, se eles tiverem

Sou uma pessoa alegre, muito emotiva e de coração

algum problema em casa e queiram dividir conosco eles

enorme a ponto de se envolver com os problemas das

podem expor e aí é feito o trabalho em cima disso, para

pessoas. Sou casada há 14 anos e tenho uma

dar um suporte para aquele adolescente.

ﬁlha de 9 anos.

Perguntas Flashes:

Entrei no Seconci-SP em 2011, no RH do

Se não fosse auxiliar administrativo no

Hospital Regional de Cotia. Em 2013

Departamento Pessoal, seria: Comerciante. Tenho

surgiu uma vaga no RH do HGIS, foi

vontade de ter um comércio, só não sei ainda do

quando ﬁz minha transferência para cá.

que
Uma mania: Rir

No começo foi muito difícil, pois iria
fazer algo que nunca tinha feito que
era trabalhar com o ponto eletrônico,
mas hoje estou muito feliz e acredito
que desenvolvo um bom trabalho,
com o apoio e suporte da minha

Um lugar: Meu lar
Um ﬁlme: Quarto de Guerra
Uma inspiração: Minha ﬁlha
Uma música: Aleluia – Jota A
Uma frase: “Vamos fazer o nosso
melhor enquanto não temos

analista Rosangela Furlaneto e

condições melhores para

minha Coordenadora Rosa Cerri.

fazermos melhor ainda”
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