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Comemorações natalinas encerram 2016
Uma movimentada tarde, na
sexta-feira 23 de dezembro, celebrou o Natal no HMTJ, com
muitos presentes, orações e
confraternizações,
fechando
o cronograma social de 2016.
Uma Cantata de Natal, comandada pelo Grupo Oração no Leito
percorreu todas as enfermarias
e setores do Hospital, inclusive
a UTI Adulto, onde pacientes
lúcidos pediram a entrada do
coral. Eles terminaram
o percurso no refeitório,
onde duas comemorações se sucederam.
O encontro de mães e
pais com a equipe da UTI Neonatal foi uma homenagem. E
na unidade, os bebês estavam
"vestidos" de Natal, com meias,
luvas e um gorro de lã.
Na Pediatria, o GTH distribuiu
brinquedos doados pela Faculdade Suprema a todas as crianças internadas.
A última confraternização foi
dos funcionários, no horário do
café. Uma coreografia especial
ensaiada para o evento, uma
oração especial, palavra das
lideranças, além de sorteio de
brindes e cestas completaram
as atividades.

A

s crianças da Enfermaria
Pediátrica, mães e equipes
da UTI Neonatal e Centro
de Parto Normal (CPN) do HMTJ
começaram a receber homenagens
na terça, 20/12. Uma visita de Natal
de representante das ONGs J.Amor
e Pequenos Corações, junto com o
Grupo de Trabalho de Humanização
(GTH) do Hospital, alegraram as
crianças levando minipanetones
e um kit de colorir. Abraços e
palavras de força, confortaram as
mães que acompanhavam seus
filhos durante a internação.

Funcionários brilharam
nas homenagens, Janaína
e Bruna, na UTI Neonatal,
Gilson Noel, na Pediatria.
Além dos membros do
Oração no Leito e GTH

90 anos do HMTJ é destaque na TM
No dia 3 de dezembro, a ação promovida pela equipe da UTI Neonatal, homenageando os mini-heróis da
unidade e seus pais, foi destaque no jornal Tribuna de
Minas. A iniciativa da equipe, enfeitando os pequenos
com fantasias de EVA representando os super-heróis,
tinha objetivo de comemorar os 90 anos do Hospital,
fundado em 1º de dezembro de 1926, e lembrar a luta
pela vida dos prematuros e a resiliência dos pais e mães
da UTI e UI do HMTJ. A homenagem chamou a atenção
da imprensa e virou matéria sobre a ação de humanização, ilustrando a capa e uma página interna do jornal.

Plantões noturnos

Atendimento do RH
A partir de janeiro, o setor de
Recursos Humanos retoma o
atendimento noturno aos funcionários, em dois dias por mês
para abranger os dois plantões.
Um colaborador do RH estará
sempre disponível numa terça
e numa quarta, das 19h às 21h,
na sala do RH, para ouvir os funcionários, tirar dúvidas e fazer o
atendimento necessário.
Veja a agenda do semestre:
Janeiro: 03 e 04
Fevereiro: 07 e 08
Março: 07 e 08
Abril: 04 e 05
Maio: 09 e 10
Junho: 06 e 07

Site do HMTJ ganha
nova estrutura

O

utra matéria especial sobre
os 90 anos do Hospital foi
feita pela premiada jornalista do
TM, Daniela Arbex. Ela promoveu
uma visita da segunda criança a
nascer no HMTJ, D. Tereza Melo,
à equipe. Segundo o Facebook do
jornal mais de 239 mil pessoas já
curtiram a edição de 18/12.

Green Belt - Lideranças do
HMTJ foram capacitadas como
Green Belt, utilizando a metodologia Lean Six Sigma (LSS).
O objetivo da ferramenta é ampliar a eficiência operacional,
garantindo um ambiente mais
seguro e propício à prática assistencial, focado no melhor
uso dos recursos financeiros.

Um grande trabalho técnico e
de layout redesenhou a estrutura do site do HMTJ. A nova
versão já está no ar. O setor de
Comunicação conta com a ajuda das lideranças para rever e
atualizar o conteúdo. Os contatos podem ser feitos pelo e-mail
mirian.hibisco@gmail.com.

Novembro Azul - A campa-

nha promovida pela Secretaria
de Saúde da PJF foi encerrada
no HMTJ no dia 3 de dezembro. Foram disponibilizadas 120
consultas com urologistas, incluindo exame de toque retal,
que beneficiou a comunidade
atendida pela UAPs Santa Luzia,
que alcança também os bairros
Jardim de Alá e Jardim América.
O Urologista, e diretor do HMTJ,
Newton Ferreira realizou palestra educativa sobre o tema.

Que o ano novo traga
apenas boas notícias.

