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Roda de conversa do 'Dezembro
Vermelho' discute acidente biológico
e a prevenção da transmissão do HIV

Criada no ﬁnal dos anos
1980 pela Organização das Nações
Unidas (ONU), a campanha Dezembro Vermelho tem como objetivo
conscientizar a população sobre a AIDS.
O HGIS participou da campanha com uma
roda de conversa, realizada no dia 2.
Com foco no acidente biológico envolvendo pacientes soropositivos, a reunião foi
mediada pela enfermeira do trabalho Danieli
Noronha, que apre-sentou um panorama de
como está a situação da AIDS no Brasil e no
mundo. Após a conversa, os participantes
receberam preservativos.

Rede Cegonha
O Hospital marcou presença
no II Simpósio da Rede Cegonha
d a Reg i ã o d e M a n a n c i a i s,
ocorrido na última sexta-feira (29).
Dr. Romulo Negrini, coordenador médico de
Ginecologia e Obstetrícia, apresentou a
experiência do HGIS no parto humanizado.

- Ana Luiza Medeiros presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) -

“

Essas campanhas fazem com que os colaboradores percebam como
está a situação atual. Trazer esses dados sensibiliza mais. Nos
poucos casos de acidente biológico envolvendo o vírus, em todas as
vezes conseguimos entrar com a quimioproﬁlaxia e foi eﬁciente

”

IX Jornada de Fisioterapia do Seconci-SP
A supervisora de ﬁsioterapeuta
Fisioterapeutas de todas as Marina Mizohata, elogiou o evento:
unidades gerenciadas pelo SeconciA jornada é sempre um grande
SP se reuniram no Teatro Seconci
evento,
que valida o trabalho realizado,
para troca de experiências e atuacom
temas
da atualidade e resultados
lização proﬁssional na IX Jornada de
de muito trabalho
Fisioterapia. O evento contou com
110 proﬁssionais e aconteceu no dia 4
de dezembro.
Do HGIS, palestraram a ﬁsioterapeuta Eliane Ferreira da Silva e o
intensivista Dr. João Antunes Correira Filho, que abriram o evento com
o estudo de caso sobre: “Ventilação
Pulmonar Independente”.

Alunos de escolas parceiras decoram HGIS para o Natal
Tradição no HGIS há 13 anos, alunos e professores das escolas estaduais
Gertrudes Eder e Maria Olimpia de Souza Queiroz Maciel decoraram os corredores
do hospital para o Natal na última quinta-feira (5).
Ao longo do ano, eles trabalharam os temas da valorização da vida e da cultura
da paz, que alinhados ao Planejamento Estratégico desta instituição, inspirou a
confecção dos enfeites.
Um grupo de alunos ainda compareceu aos quartos de pacientes internados,
anotando e distribuindo mensagens natalinas.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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CPN recebe simulação realística de combate a incêndio
Estar preparado para momentos de crise é essencial, seja qual for a situação. A
part ir de treinamentos e simulados, o HGIS prepara seus colaboradores para garantir a
segurança de todos nos mais diversos tipos de ocorrências.
Semestralmente, o hospital testa os Planos de Contingência para Combate a Incêndio e
Abandono. Desta vez, o setor escolhido para a simulação realística foi o Centro de Parto
Normal, no Bloco I. Às 20h30 do dia 10 de dezembro o alarme soou, convocando os brigadistas
presentes.
O simulado foi organizado pelas equipes de Segurança do Trabalho e Qualidade. Dezesseis
brigadistas compareceram no total, quantidade suﬁciente para atender e controlar a situação.
Após a ação, a equipe foi elogiada e algumas orientações foram repassadas:
Quem chega primeiro guia os
demais, quanto mais brigadistas
puderem ajudar no isolamento do
local, no combate ao princípio de
incêndio, melhor. Além disso, a equipe
assistencial deve estar preparada para
realizar o abandono com a
continuidade do cuidado.
Luís Peres, Técnico de Segurança do Trabalho

“

Não é preciso ser
brigadista para acionar o
alarme, todos devem estar
atentos quando ele soar.

Fabiana Martins, Enfermeira do Risco

”

Projetos Lean são apresentados na I Mostra de Excelência Operacional
O HGIS realizou sua primeira Mostra de Excelência
Operacional neste mês de dezembro. Com o objetivo de
disseminar para todos os colaboradores o Pensamento Lean, a
exposição é uma continuidade ao programa iniciado no ano
passado, quando 37 proﬁssionais do hospital foram
capacitados na metodologia Lean Six Sigma.
A mostra contou com a
exposição de 20 projetos que
apresentaram melhorias,
Agradeço o envolvimento
desenvolvidos por colaborade todos que participaram
dores de diversos setores. Os
do projeto. O que eu mais
co o r d e n a d o r e s d e ca d a
gostei deste momento foi
projeto, nomeados como
ver o brilho nos olhos de
“yellow belts”, receberam
cada 'yellow belt' ao
certiﬁcados de participação.
apresentar os seus
O método Lean Six Sigma
trabalhos para os colegas
tem como essência a contínua
e respectivas equipes
eliminação das atividades
Dr.ª Najara Procópio
desnecessárias e dos desGerente Executiva Hospitalar
perdícios, que permeiam
praticamente todos os tipos
de processos.
O primeiro desaﬁo é enxergar: tudo que não cria valor é
desperdício; combate-lo dever ser responsabilidade de todos.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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Clima de Natal toma conta do hospital
Então é Natal! Desde o
i n í c io de dezembro, o HGIS vem
promovendo uma série de ações que
envolvem colaboradores, pacientes,
acompanhantes e visitantes, para
celebrar o espírito natalino.
Depois de ter seus corredores decorados
por alunos de escolas estaduais da região, o
hospital passou a enfeitar outros espaços.
O refeitório, por exemplo, recebeu uma
árvore colaborativa, em que os funcionários
foram convidados a escrever mensagens
positivas em pequenas ﬁtas de tecido e
amarrá-las na estrutura. Também foram
ofertados cartões, que foram trocados
entre colegas de trabalho e pacientes.
As mães dos bebês internados na
Neonatologia puderam participar de uma
sessão de fotos. Os pequenos posaram
usando gorros vermelhos, sozinhos e
também acompanhados dos pais. As
fotograﬁas foram entregues em papel aos
responsáveis.
“Achei muito importante promover esse tipo
de ação, até por conta da data em si. E dava
para ver o brilho no olhar delas! O hospital se
importou em tirar as fotos com o tema natalino
e isso foi legal de se ver”, conta a técnica em
enfermagem da Neonatologia, Tatiana Costa.

Os demais pacientes e acompanhantes
ajudaram, juntamente com a equipe
assistencial, a decorar as árvores natalinas
que foram instaladas na porta de cada
bloco. Eles produziram enfeites artesanais a
partir de materiais fornecidos pelo próprio
hospital.
“Estar ao lado dos pacientes é muito
gratiﬁcante, pois em meio a um momento de
dor conseguimos arrancar um sorriso,
receber um abraço ou mesmo um 'obrigada
tia' e isso não se paga. Conheci uma avó que
largou tudo para cuidar da neta, estava nítido
quanto ela estava cansada, mas ainda assim
quis estar ali nos ajudando nos cortes e
confecções”, relata a auxiliar administrativa
Debora Lourenço.
O Coral do HGIS também esteve presente
e espalhou alegria por toda a instituição.
Dentre as músicas apresentadas aos
presentes estiveram desde clássicos
natalinos como “Um feliz natal”, do cantor
Ivan Lins, até canções mais recentes como
“Ouvi dizer”, da banda Melim. E para encerrar
a semana pré-Natal, todos os colaboradores
foram convidados a confraternizar com uma
mesa recheada de comes e bebes natalinos,
no Espaço Bem Estar.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis

