HGIS

julho; agosto; setembro 2017 - Ano XVII - n° 47

Hospital Geral de

VIVENDO O

Itapecerica da Serra

HGIS

O HGIS mantém sua certiﬁcação
com excelência pela ONA
Entre os dias 22 e 24 de agosto recebemos a equipe

A gerente de Qualidade e Segurança, Lisiane Valdez

de avaliadores da Fundação Carlos Alberto Vanzolini,

Gaspary reforça: “Participar das visitas junto com as

para mais uma avaliação de manutenção da nossa

auditoras é muito gratiﬁcante, pois vejo o brilho nos

Acreditação com Excelência, selo da Organização

olhos dos gestores ao apresentar os seus serviços e

Nacional de Acreditação – ONA, que o HGIS conquistou

resultados conseguidos após um ano de trabalho e

e mantém desde 2009.

dedicação. Isto só reforça a nossa política de melhoria
contínua, o comprometimento das lideranças e das

A equipe de avaliadores visitou o hospital ao longo

equipes, a qualidade e a segurança como a base do

de dois dias, observando, checando e conhecendo um

cuidado centrado no paciente. Só temos a agradecer a

pouco mais do nosso jeito de ser e fazer.

todos por mais esta conquista”.

No último dia, a equipe de avaliadores pontuou

E mais uma vez o HGIS manteve a sua Acreditação

como ponto forte a “transparência” com que os

com Excelência, selo da Organização Nacional de

indicadores são expostos em todas as unidades e

Acreditação – ONA, com 100% de conformidade nos

como isto demonstra a maturidade que a instituição

itens avaliados.

alcançou ao longo desses anos.
Acesse o Qr code com o seu celular
e baixe o o Vivendo o HGIS.
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2º ENCONTRO DO
GRUPO DE FACILITADORES
No dia 15 de setembro, ocorreu o segundo encontro do Grupo de Facilitadores JCI.

HGIS
Visita da
Rede Cegonha

O grupo, criado em 2010, é composto por mais de

Durante os dias 10, 11 e 12 de agosto, o HGIS rece-

80 proﬁssionais de diferentes categorias (assisten-

beu a visita dos avaliadores da Rede Cegonha, a qual

cial, administrativa e técnica), e é responsável por ve-

faz parte desde 2011.

riﬁcar, coordenar e disseminar o cumprimento dos

A Rede é uma estratégia do Ministério da Saúde

requisitos dos padrões e elementos de mensuração

que visa implementar cuidados para assegurar às

do Manual da Joint Commission International (JCI).

mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a

Com o lançamento da 6ª edição do manual da JCI, o

atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao

grupo foi retomado em junho de 2017 com o objetivo

puerpério, bem como assegurar às crianças o direito

de planejar e articular as suas atividades .

ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.
A equipe visitou as unidades neonatais, ginecologia e obstetrícia e internação e pôde conhecer as
boas práticas adotadas pela instituição.

Segurança do Paciente
Vigilância Epidemiológica em foco
de Controle de Infecção Hospitalar, Dr. Roberto
Murad Vessani, chefe médico do serviço de Oalmologia e Dra. Fernanda Freitas de Paula Lopes,
gerente executiva.
A iniciativa tem como objetivo conhecer as taxas
de incidência e o perﬁl microbiológico deste tipo de
agravo visando a sua prevenção no âmbito do
Estado de São Paulo.
No dia 3 de agosto, a Divisão de Infecção Hospitalar do Centro de Vigilância Epidemiológica

Dra. Lourdes, comenta sua percepção sobre o
encontro e a expectativa gerada:

"Prof. Alexandre Vranjac" (CVE) da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo promoveu uma
reunião para Proposta de Implantação do Sistema
de Vigilância Epidemiológica para Endoalmites
relacionadas a procedimentos oalmológicos
invasivos.
O HGIS esteve presente, representado por: Dra.
Lourdes Neves Miranda, coordenadora do Serviço

A implantação de componente de
vigilância ativa de cirurgias
oalmológicas produzirá
informações fundamentais para a
prevenção de infecção.

CURSO DE FORMAÇÃO DE

CIPEIROS

NOVA COMISSÃO DA
CIPA TOMA POSSE
No dia 3 de agosto, tomaram posse os novos
membros da CIPA.

Entre os dias 10 e 14 de julho, os novos membros
da CIPA, participaram do curso de formação de

E para dar início à nova gestão, a comissão realizou
a sua primeira reunião já no mesmo dia.

Cipeiros.
A Engenheira de Segurança do Trabalho, Renata
Correia Gaspar Polo comenta sobre os temas abordados neste ano: “O treinamento de formação dos
membros da CIPA aborda vários temas, tais como:
mapa de risco, organização da CIPA, legislação
relacionada a segurança e saúde no trabalho, etc. Este
ano incluímos a participação da “Comissão de
Gerenciamento de Resíduos” e do “Projeto Respirar”.

Semana Mundial de Aleitamento Materno - SMAM
Entre os dias 31 de julho e 4 de agosto aconteceu no HGIS a SMAM.
A semana contou com a palestra “Trabalhar juntos para o bem comum”,
ministrada pela supervisora de enfermagem das unidades de terapias
neonatais, do Banco de Leite Humano (BLH) e presidente da Comissão IHAC
(Iniciativa Hospital Amigo da Criança), Marta Lopes, que apresentou também o
registro em vídeo de depoimentos de colaboradoras que são mães e
compartilharam suas experiências com a amamentação.
As colaboradores também demonstraram seu apoio à amamentação por meio de
uma exposição de fotos no mural do refeitório.
Os membros da Comissão IHAC envolveram os colaboradores em um quiz, sobre a
amamentação e ainda promoveram uma roda de conversa com as mães
internadas e mães doadoras de leite, para esclarecer dúvidas e
sensibilizar sobre a importância da amamentação.
No último dia, uma linda apresentação do Coral, percorreu as
unidades levando alegria e encantando a todos.
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Entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro aconteceu no HGIS a
Semana da Sustentabilidade, um movimento para reforçar os três
eixos que a sustentabilidade abrange: o ambiental, o econômico e
o social.
Para trabalhar o eixo social, os membros da Comissão de
Gerenciamento de Resíduos percorreram as unidades para expor
os trabalhos realizados para redução de insumos e fomentar a
discussão sobre o tema.
O eixo social foi trabalhado com a promoção de cursos de
capacitação para os proﬁssionais da rede básica de saúde da
região.
Também abrimos nossas portas para os alunos e professores
de mais uma escola parceira, a Escola Estadual Maria Olímpia de
Souza Queiroz Maciel, que puderam conhecer sobre algumas
proﬁssões e suas áreas de atuação aqui no hospital.
E para trabalhar o eixo ambiental, no dia 29 de agosto, quando
também é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo,
recebemos a convidada Dra. Maria Vera Cruz Oliveira, Pneumologista, diretora do serviço de doenças do aparelho respiratório
e coordenadora do ambulatório de tabagismo do Hospital
Servidor Público Estadual, para ministrar a palestra: “Apague esta
ideia! Como parar de fumar.''
Preparamos ainda uma exposição na entrada de funcionários,
com quadros que mostravam os principais órgãos afetados pelo
tabagismo, preenchidos por bitucas de cigarros – recolhidas dos
arredores do hospital.
O grande destaque foi a apresentação lúdica do nosso Coral,
que percorreu todas as áreas do hospital expulsando o “cigarro”
do ambiente hospitalar.
E para encerrar, tivemos a campanha ‘‘Retrato do HGIS’’, que
premiou a fotograﬁa que melhor retratou a área verde no entorno
do hospital.

Fotograﬁa vencedora do concurso
‘‘Retrato do HGIS’’
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Simulado de atendimento a múltiplas vítimas

HGIS

No dia 6 de julho, foi realizado no HGIS mais um
simulado do Plano de Contingência de Atendimento
à Múltiplas Vítimas.
Foram mobilizados mais de 43 proﬁssionais,
entre equipe organizadora, equipe assistencial do
pronto socorro, pronto atendimento, médicos
residentes e demais áreas requeridas numa ação
real, como Agência Transfusional, UTI adulto,
Farmácia, CCO e CME.
O resultado foi positivo. Toda a equipe se
articulou e em 19 minutos estavam prontos para o
recebimento dos pacientes.

SIMULADO DE RAPTO INFANTIL
No dia 21 de setembro, aconteceu o primeiro Simulado de Rapto Infantil no HGIS.
A ação contou com a participação de duas personagens ﬁctícias: uma representando uma paciente puérpera, acompanhada de seu ﬁlho recém-nascido (um
boneco), e outra representando uma raptora. Ambas, interpretadas por
colaboradoras do HRC.
Como parte da simulação, a paciente perguntou à equipe de
enfermagem que a recebeu sobre o seu bebê, dizendo que havia sido
levado por outro proﬁssional para fazer um exame. Prontamente a equipe
identiﬁcou a situação e iniciou o protocolo para então, acionar o plano de
contingência de rapto infantil.
Ao ﬁnal, todos os colaboradores envolvidos diretamente na ação participaram
de uma reunião para identiﬁcar as melhorias necessárias e os pontos positivos.

Atividade Assistencial - 3º Trimestre 2017
Saídas Hospitalares
Resultado

3.592

Atendimentos
Urgência/Emergência
Resultado

41.434

Atendimentos
Ambulatoriais
Resultado

30.984

SADT - Externo
Resultado

1.155

Partos
Partos realizados

563
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SECONCI-SP LANÇA CÓDIGO DE CONDUTA

do Seconci-SP, em evento promovido no Teatro
Seconci-SP, no dia 16 de agosto, para 200 gestores das
unidades próprias e da rede pública de saúde
administradas pela entidade.
Como resultado de um grande estudo realizado no
ano passado, o Seconci-SP detectou a necessidade da
Com o objetivo de implementar um modelo

criação de três Comitês: de Finanças; de Pessoas; e de

moderno de Governança Corporativa, o Seconci-SP

Auditoria, Riscos e Integridade, formados por gesto-

lançou um Programa de Compliance que tem como

res e membros do Conselho Deliberativo da entidade.

principal alicerce o Código de Conduta. “Crescemos

Como parte do Programa de Compliance, o Seconci-

muito nos últimos anos graças ao trabalho dos nossos

SP também implementou o Canal Ético. Acessado por

13 mil funcionários e colaboradores, que prestam

meio dos sites da entidade, o canal pode ser utilizado

serviços com ética, eﬁciência e qualidade. Nada vai

por qualquer usuário, funcionário ou colaborador para

mudar com relação a isso, mas esse crescimento

denunciar irregularidades. Todas as denúncias

aumentou a nossa responsabilidade, exigindo outro

chegarão ao conhecimento do Comitê responsável e

modelo de gestão”, aﬁrmou Sergio Porto, presidente

serão apuradas.

Raio-X
um retrato de

quem faz o HGIS

acabei me especializando em atender crianças. Esta
é uma área que eu me sinto muito bem atuando.
A minha história aqui no HGIS começou em 2014. No
primeiro momento eu fui contratada para cobrir o

Eu sou a Mellina Strabeli Ricci, tenho 35 anos, sou
mãe da Julia de 16 anos e moro com ela e meu marido
Junior no Taboão da Serra. Eu procuro ter uma prática
de vida mais “zen”, digamos assim. Gosto muito

período de licença maternidade da Marina Mizohata
e aqui estou até hoje.

Perguntas Flashes:

de ter contato com a natureza, porque a rotina

Se não fosse ﬁsioterapeuta, seria: Acho que

do dia a dia é tão estressante muitas vezes e

eu seria professora.

para mim é uma forma de me manter em

Uma mania: Eu tenho mania de limpeza e

equilíbrio para poder começar bem a

organização.

semana. Eu também gosto muito de

Um lugar: Fernando de Noronha - PE

praticar atividades físicas ao ar livre,
como caminhada e Yoga.

Uma inspiração: Deus me inspira. Eu
penso em Deus para ver o lado bom de

A ﬁsioterapia começou na minha

qualquer situação.

vida porque eu sempre quis fazer

Uma música: ‘‘Tocando em frente’’ -

algo na área da saúde, mas que

Almir Sater.

não fosse a medicina, pois eu não

Uma frase: ‘‘Embora ninguém possa

me sentia a vontade em lidar com

voltar atrás e fazer um novo começo,

sangue e essas coisas. Foi então

qualquer um pode começar agora e

que descobri a ﬁsioterapia e eu

fazer um novo ﬁm’’ - Chico Xavier
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