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Adesão ao CNRAC destaca HMTJ
como referência na Cardiologia
Crianças e adultos com doenças
coronarianas de todo o país estão
chegando ao HMTJ para cirurgia
cardíaca ou procedimentos de
Hemodinâmica. A adesão do projeto regulado pelo Ministério da
Saúde permite buscar numa lista
da Central Nacional de Regulação
de Alta Complexidade (CNRAC),

pacientes de outros estados. Para
receber os pacientes, o hospital
tem que provar que tem estrutura, equipamento e capacitação
profissional. O Hospital continua
recebendo também os pacientes regulados pelo SUS Fácil da
região. Agora, a Cardiologia do
HMTJ é referência nacional.

Segurança do Paciente ganha evidência
Além da primeira palestra, realizada em julho, a renomada
enfermeira Cassiana Gil Prates,
passa a dar consultoria sobre
a cultura da Segurança do Paciente ao HMTJ. Ela vai trabalhar ao lado da Qualidade e da
Assistência, mas o projeto vai
abranger toda a instituição.

Top Quality
O Hospital finalizou, recentemente, o 1º ciclo de auditorias
do projeto SGQ:5S. Os auditores avaliaram os mais diversos
setores da unidade e os colaboradores mereceram elogios da
equipe da MFC: “o HMTJ nossurpreende a cada auditoria”.

Nos primeiros 70 dias, desde a
adesão ao CNRAC, 18 crianças e 3
adultos passaram pelos cuidados do
HMTJ. A maioria dos pacientes é da
região Norte do país

Adorno: campanha
para corpo clínico
A Direção Clínica prepara campanha de sensibilização também para o corpo clínico. A NR
32 proíbe uso de adornos a todos os profissionais da assistência expostos a agentes biológicos, independente da função.

"Nosso propósito não se resume a
salvar vidas, mas em fazer parte delas"
Esta é a ideia da nova etapa do projeto Gestão Participativa que insere
a Psicologia Organizacional e do Trabalho e o Coaching no rotina dos profissionais do HMTJ. Doze grupos de
trabalho, que incluem os técnicos de
enfermagem e os enfermeiros, serão
orientados por lideranças que partici-

param da etapa inicial. O objetivo é
pensar as pessoas dentro da organização, com a prática e a vivência
delas, incentivando-as a potencializar o melhor de si. A direção e o RH
apostam no sucesso desta inovadora
proposta que visa amadurecimento
profissional para todos os envolvidos.

Destaques do HMTJ
na Ouvidoria do SUS
Este ano, os funcionários
homenageados pela Ouvidoria
Regional que se diferenciam
por seu desempenho e dedicação no atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de
Saúde) foram: Kleiton Oliveira Vianelo, coordenador de
Recepção e Hotelaria do HMTJ
e a técnica de Enfermagem
Sirley Aparecida Lima, pela
UPA Santa Luzia. PARABÉNS!

Somando para o projeto dar
certo: coordenadores da Enfermagem, a Gestão de pessoas,
via equpe do RH e a Executive
Coach Neíla Kessler

As Olimpíadas inspiraram mais uma
campanha de sensibilização do SCIH
pelo hábito de higienizar as mãos. Durante o evento, o refeitório foi decorado e a mensagem deu o clima: “na
partida contra as bactérias vamos higienizar as mãos e vencer de lavada!!!”
Em julho, o desperdício
voltou a subir. Colabore!

210 Kg
Um convite para se
mexer e praticar saúde
Sessão especial de ginástica laboral, realizada no
HTMJ lembrou o Dia Nacional da Saúde (5/8) e
convocou os funcionários a participarem do novo
projeto de treino para corridas e caminhadas que
incentiva o hábito de fazer exercícios físicos fora do
horário de trabalho. Uma iniciativa do Comitê de
Sustentabilidade do Hospital.

A

conteceu em julho, o primeiro
encontro do Grupo Antitabagismo
do HMTJ. Para a difícil decisão de largar
o cigarro, eles ganham apoio da equipe
multiprofissional do Hospital.

