Fevereiro de 2017
Aleitamento

Em andamento,
a campanha para
coleta de vidros
Com o reforço de uma
colaboradora diarista, o
posto avançado de aleitamento e o tema da Amamentação voltam a ganhar força no HMTJ. Uma
campanha para coleta de
vidros para ordenha ganhou o apoio do Conselho
Municipal da Mulher e PJF através da Casa da Mulher
e Departamento de Saúde
da Mulher - começou no
dia 6 e destinará as doações exclusivamente ao
Hospital. As ações ganham
apoio do Grupo Solidance
e dos escoteiros.

Carnaval na Pediatria foi tudo de bom!
O “Carnaval na Pediatria”, do
HMTJ, foi muito além das marchinhas e serpentinas. A “folia
dos pequenos” foi promovida pelo
GTH (Grupo de Humanização no
Trabalho) e Comitê de Sustentabilidade do HMTJ. Médicos, colaboradores administrativos, equipe

de Enfermagem, pais e acompanhantes, todos se deixaram contagiar pelo momento. Uma rodada de pipoca a suco foi liberada na
dieta só para dar o clima de festa,
e a alegria, sempre alto astral,
dos Doutores do Amor agitou os
pacientes-foliões-mirins do HMTJ.

E para os adultos,
Carnaval Seguro
O “papo sério” sobre Carnaval também não faltou. O médico Luis Geraldo Soranço Silva falou sobre a relação
entre DSTs e drogas e Carnaval nos
dias 15 e 22. Agradou o alerta sobre o
retorno da Sífilis. A sensibilização foi
promovida pela Saúde Ocupacional.

8

de março

O Dia Internacional da Mulher não passa em branco (mas, em rosa), no HMTJ. A homenagem feita
pelo GTH e Recursos Humanos teve distribuição de
bombons (cortesia do Santander) para pacientes e
acompanhantes
e um cartão de
felicitações.

Cuidando

e ensinando

Uma campanha promovida pelo GHT e Comitê
de Sustentabilidade do Hospital, define alguns
períodos em que distribuem Bepantol e orientam
as mães
das crianças que
nascem no HMTJ.
Os colaboradores
alertam quanto
à importância de
cuidar das assaduras e da pele
dos bebês.

Treinamento no HMTJ sobre Segurança
do Paciente reúne mais de 40 profissionais
No dia 6 de fevereiro, a consultora Cassiana Prates intensificou
o treinamento sobre Segurança do Paciente para profissionais da assistência no HMTJ. A
presença foi excelente, o que é
fundamental para o programa
realizado em conjunto com o
Hospital Monte Sinai. Uma palestra para os médicos do Corpo
Clínico e residentes também foi
realizada no dia 7. E em março,
tem início a campanha que vai
disseminar um dos seis projetos
do programa de 2017: Identificação do Paciente. Fique atento!

Curso

de

Excel

Teve boa adesão e ótimo aproveitamento, o curso de Excel promovido
pelo RH. Ministrado pelo colaborador
do Hospital, Thiago Braga, o curso
aconteceu em fevereiro e foi gratuito.

Integração recepcionou novos residentes
43 residentes de Medicina e dez
da Residência Multiprofissional
foram recebidos, na primeira semana de março, no HMTJ para
início dos programas deste período. Eles foram recepcionados
por diretores, coordenadores das
Residências Médica e Multipro-

fissional e das área multi. Todos
participaram ainda, durante um
dia inteiro, do processo de integração para conhecerem o funcionamento e estrutura do HMTJ,
recebidos pelos representantes
das áreas de RH, Enfermagem e
outras. Sejam bem-vindos!

E teve festa para os
que se formaram
Em animada confraternização,
os médicos residentes que se
formam este ano, comemoraram com preceptores e colegas a conclusão da capacitação no HMTJ. O encontro
aconteceu no Paola Buffet, no
bairro São Pedro, no dia 16 de
fevereiro. Sucesso a todos!

Reunião Clínica da
UTI Adulto é sucesso
Com a realização dos dois primeiros encontros, a coordenadora médica da UTI Adulto do
HMTJ, Renata Ribeiro, está animada com as Reuniões Clínicas
do setor. O primeiro encontro
discutiu o Protocolo de Síndromes Coronarianas Agudas, em
janeiro, e Sepse 3.0, no dia 21
de fevereiro.

Xô,

desperdício!

O

Setor de Nutrição e Dietética
do Hospital desenvolve a campanha PRATO LIMPO desde
2014 e apresenta o resultado: POSITIVO, mas ainda há muito a melhorar.
Em 2015, foram desperdiçados
3.243 kg de alimentos. Já em 2016,
foram 2.626. Um trabalho de sensibilização que reduziu 617 kg de sobra nos pratos, entre os dois períodos
comparados. Mas ainda é muito:
2,6 toneladas/ano!...
Uma observação importante da
nutricionista Jackeline Alvarenga,
responsável pelo setor, é nos dias de
cardápio especial, em datas festivas
em geral, que o desperdício é maior.
Vamos mudar isso. Ponha no prato
só o que consegue comer ou repita
(exceto carne) em porções menores.

Em janeiro/2017, a média mensal
se repetiu: 200 kg de comida no lixo!

