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UPA completa sete anos sob gestão
do HMTJ com 85% de aprovação
O HMTJ reuniu a equipe da UPA
Santa Luzia, em janeiro, para parabenizar a todos pelo comprometimento na gestão da Unidade, que comemorou sete anos de
bons serviços prestados à comunidade. E para materializar um
agradecimento simbólico, a direção sorteou uma bicicleta.

Desde sua inauguração, em
20/1/2010, sob gestão do HMTJ,
o trabalho sério se frutifica como
reconhecimento da comunidade atendida. A Unidade realizou,
em 2016, uma média de 7 mil
consultas/mês e contabilizou, no
mesmo período, índice de satisfação positiva perto de 85%.

Saúde Ocupacional orienta sobre biossegurança
A Saúde Ocupacional fez treinamento de Biossegurança para equipes de
assistência. A capacitação “in loco”
abordou o manuseio correto de perfuro-cortantes, acondicionamento e
descarte de materiais contaminados,
fluxo de atendimetno para acidentes
com risco biológico e outros temas.

Prevenindo infecções
O SCIH iniciou um projeto piloto de treinamentos com simulação realística para os técnicos
de enfermagem da UTI Adulto
1, cujo tema abordado foi medidas preventivas para infecção
primária de corrente sanguínea
(IPCS). A ação visa reduzir a
ocorrência do evento infeccioso.

Reginaldo de Castro
Souza foi o ganhador
da bike na UPA. Já no
Hospital, outro sorteio
valorizou parceria de
todos no ano de 2016.
A sorteada com outra
bicicleta foi Sirlene
Maria Ferreira Reis.
Parabéns a todos.
Equipes nota 1000!

RH se muda para o
Centro Administrativo
Alguns setores administrativos
estão sendo tranferidos para a
casa ao lado do Hospital, entre
eles, o RH. O horário de atendimento não mudou: de 2ª a 6ª
feira, das 9h às 14h. Sejam bem
vindos!

Pijama, só no HMTJ
Para cumprir as legislações e as
normativas, a direção do Hospital e o SCIH definiram os parâmetros para circulação com roupas de biossegurança no HMTJ.
Para irem à cantina, os médicos
e funcionários podem usar jaleco por cima do pijama. Mas para
irem ao Centro Administrativo,
nem jaleco, nem pijama. Evite
advertência!

Curso prepara brigadistas no combate
a incêndios e em primeiros-socorros
O setor de Segurança do Trabalho formou uma nova turma
da Brigada de Incêndio no HMTJ,
em dezembro. Foram realizadas
aulas práticas e teóricas sobre
combate a incêndio e como realizar os primeiros-socorros.

Janeiro Branco discute a saúde mental
A campanha Janeiro Branco foi lembrada no HMTJ, com palestra da terapeuta Cristiane Schumann, a convite do setor de Psicologia Hospitalar
e Grupo de Trabalho de Humanização
do Hospital. Ela falou na importância
de cuidar da saúde mental e deu dicas
sobre como transformar tarefas obrigatórias em atividades prazerosas.

Campanhas realizadas em janeiro

“Adote uma garrafinha”e ajude a
reduzir o uso de
copos de plástico

A consultora Cassiana Prates,
que ajuda a aperfeiçoar a política da cultura de Segurança do
Paciente no HMTJ estará à frente de dois eventos no Hospital.
Dia 6/2 ela faz o treinamento
“Gerenciamento de Incidentes
Assistenciais” para colaboradores da assistência. E no dia 7
de março, faz a palestra “Política de Segurança do Paciente
no HMTJ para os médicos.

D

ia 10/2 a farmacêutica Bruna Póvoa realiza a palestra “Automedicação” para os funcionários e acompanhanteso, às 14h, no Refeitório do
Hospital.

“Carnaval Seguro” é o tema da palestra do médico Luis Geraldo Soranço
Silva para os funcionários que acontecem nos dias 15 e 22/2, visando alertar sobre os riscos da mistura Carnaval/drogas/DSTs. Não perca.

GHT e Comitê de Sustentabilidade:
Com as doações recebidas pelo Hospital
durante o ano, o Grupo de Trabalho
de Humanização (GTH) e o Comitê de
Sustentabilidade promoveram duas ações
de apoio às mães e seus bebês em janeiro:
a Semana da Fraldinha e o Dia do Body.
As doações são bem vindas o ano todo.

Segurança do Paciente

O

setor de Saúde
Ocupacional iniciou
o projeto “Sobrepeso
Zero”. Medindo o IMC
de todos os colaboradores que se inscreveram para o programa,
a Enfermagem do
Trabalho realizou uma
triagem, uma consulta
prévia. E agora o grupo segue com consultas e orientações para
perda de peso com
apoio de Nutricionista e Endocrinologista
durante os próximos
quatro meses.

Q

uem responde à Pesquisa de Clima
Organizacional agora são os colaboradores da UPA Santa Luzia. O RH
estará realizando as entrevistas nos
dias 14 e 15/2. Ninguém deve deixar
de manifestar sua opinião.

O

HMTJ abriu oportunidade para
todos que quiseram se
inscrever, fazerem um
Curso Básico de Excel.
Realizado à noite, no Anexo da Suprema, o
curso acontece entre 6 e 17/2, ministrado
por Thiago Braga.

