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HGIS, 21 anos:
porque para nós cada vida importa!
Março é mês de festa no HGIS! Em 2020 o
hospital está completando 21 anos de história
graças a cada um dos colaboradores que a escreve.
Para iniciar este mês repleto de ações comemorativas, a primeira semana contou com um
cardápio especial na terça-feira (3), quando o
almoço e o jantar foram oferecidos em clima festivo.
Já na última sexta-feira (6), aconteceu a solenidade
de aniversário, com a presença de todos os
gerentes e convidados de outras unidades administradas pelo Seconci-SP – incluindo o próprio presidente, Haruo Ishikawa, e o superintendente geral,
Fernando Costa.
A festa foi realizada no Auditório Mario
Covas, com direito a fotos, comes e bebes. Além
disso, também foram realizadas algumas entregas
aos nossos pacientes: a inauguração da pista de
propriocepção do Centro de Reabilitação e a
decoração da brinquedoteca da Pediatria.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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HGIS
Colaboradores participam
de ações de aniversário do hospital
A segunda semana de março trouxe uma
série de ações especiais aos colaboradores,
seguindo a programação de comemoração dos 21
anos do HGIS.
As atividades visaram a promoção da
qualidade de vida dos funcionários. Foram
realizados momentos de ginástica laboral dentro
dos setores, em grupos. Também aconteceram
sessões de relaxamento no Auditório Mario
Covas, ao longo da terça (10) e quarta-feira (11).
Ainda aconteceu o primeiro concurso
culinário ﬁt, com receitas saborosas e saudáveis.
O primeiro lugar ﬁcou com a assistente social
Margarete Dirickson, que participou com o prato
“bolo vivo de manga”. Você pode conferir as
receitas na página da intranet.

Dia da Mulher é lembrado
em roda de conversa

Gestores iniciam novo
módulo de curso de risco

Março marca a luta pelos direitos das
mulheres e o HGIS está junto com elas!
Para falar sobre a violência contra a mulher
e como os proﬁssionais de saúde fazem parte de
uma rede de apoio, foi realizada uma discussão
entre os colaboradores, sob o tema #SomosTodosRedesDeApoio.
A conversa foi conduzida pelas gerentes
Técnica, Silvana Miyashiro, de Relações Institucionais,
Maria Luiza Roselline, e Comunicação, Anne Candal.

Os gestores do HGIS iniciaram na última
quinta-feira (12) o segundo módulo do treinamento de gestão de risco. A aula aconteceu no
Auditório Mario Covas.
A segunda parte do curso recebeu o nome
de “Investigação de incidentes relacionados à
assistência à saúde”, ministrado pela infectologista Dr.ª Adélia Marçal. Ainda acontecerão
mais duas aulas, agendadas para as próximas
semanas.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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Cada vida importa: as ações
do HGIS no combate à COVID-19
A pandemia mundial do COVID-19 é uma
questão de saúde pública e nós, proﬁssionais de
saúde, somos fundamentais no enfrentamento desta
doença. Para cumprir esta missão é preciso desempenhar um trabalho colaborativo e ter responsabilidade com as informações.
O HGIS criou um Comitê de Crise da COVID-19,
que se reúne periodicamente para deﬁnir as ações,
com base em evidências cientíﬁcas e orientações do
Ministério da Saúde, Centro de Vigilância Epidemiológica e Secretaria Estadual da Saúde.
Foi criada uma página especial na intranet, com
atualizações frequentes de informações pertinentes
para o atendimento de casos suspeitos ou conﬁrmados do novo coronavírus. Além disso, várias medidas foram tomadas para evitar a propagação do
patógeno:

ﬁque
em
casa

para
nós
cada
vida
importa

Adequação de ﬂuxo de
atendimento: pacientes
com sintomas gripais
serão atendidos na área
até então usada como
Pronto Socorro da G.O.

Comunicação visual nas
recepções com orientações
à população sobre o uso
de máscaras, higienização
das mãos, entre outras
informações pertinentes

Refeições servidas somente pela equipe de
Nutrição no refeitório e
número de lugares reduzidos, para aumentar a
distância entre as pessoas

Elaboração de protocolos de atendimento
Limite de até 10 pessoas
em reuniões e 1 metro
de distância entre elas

Cancelamento de todos
os eventos agendados

Restrição de visitas e
acompanhantes

Ampliação da oferta de
pontos de álcool em gel

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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Fato ou fake? Notícias falsas
atrapalham o combate ao coronavírus

Lembre-se
Higienização
das mãos e do
ambiente é
fundamental
contra o
coronavírus

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

Em tempos de pandemia, as fake news
podem proliferar em velocidade parecida com a
propagação do próprio coronavírus. É preciso
estar atento ao que se lê em redes sociais e
sempre — em absolutamente todas as vezes! —
checar o conteúdo antes de compartilhar. Essa
simples medida pode fazer a diferença na hora de
salvar vidas.
Onde checar?
- Página do HGIS na intranet, exclusiva
sobre a COVID-19
- Site e redes sociais da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, do Ministério da
Saúde e do Centro de Vigilância Epidemiológica

