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HMTJ conquista manutenção
da certificação Nivel 2 da ONA
“Mesmo com toda a crise vivida
pelo SUS e as dificuldades específicas por que passou o Hospital e
Maternidade Therezinha de Jesus
neste último ano, é muito bom
ver que a instituição não perdeu
a qualidade e não comprometeu
a segurança do paciente”. Só por
este elogio dos auditores da DNV
já valeu todo o empenho.

Mas o resultado não podia ser
outro: o HMTJ foi recomendado
para a manutenção da certificação da Organização Nacional de
Acreditação (ONA), em Nível 2,
classificando o HMTJ como Hospital Acreditado Pleno. A Qualidade e a Direção atribuem todos
os louros à excelência de sua
equipe. Rumo ao Nível 3!

Capacitação

Segurança do
Paciente é tema
de palestra
Num encontro dedicado
principalmente ao pessoal da assistência, a renomada Cassiana Gil Prates
falou para os profissionais
do HMTJ sobre o desafio na
implementação da cultura
da segurança do paciente.
O tema é o que há de mais
atual em gestão de riscos e
cuidados de excelência.
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Os plantões diurno e noturno ganharam uma festa típica com direito a pipoca, canjica, cachorro
quente e muito mais. O GTH considerou a confraternização na hora
do lanche dos funcionários um sucesso total. Valeu pela presença!

Grupo antitabagismo
inicia ações de 2016
Em junho, teve início o trabalho do Grupo Antitabagismo do
HMTJ. Ele visa reduzir a prevalência de fumantes entre os
funcionários do Hospital e a
morbimortalidade por doenças
tabaco relacionadas.

Hemodinâmica faz
1º CIA do hospital

Saúde Ocupacional faz campanha
contra hipertensão e diabetes

N

os dias 29 e 30 de junho, a Saúde
Ocupacional realizou Campanha
de Prevenção à hipertensão, diabetes
e obesidade. Foi feita aferição de pressão, glicemia capilar, mensuração de
peso e altura, cálculo do IMC e os participantes receberam dicas de alimentação saudável e uma cartilha com
seus dados e orientação para equilibrar os fatores de risco das doenças.

O Serviço de Hemodinâmica
HMTJ realizou o primeiro caso
de fechamento (oclusão) percutânea de Comunicação Interatrial ou CIA (orifício entre
as câmeras do coração, átrios
esquerdo e direito). O procedimento foi realizado numa paciente adulta com necessidades especiais e foi um sucesso.
Ela teve alta no dia seguinte.
A cirurgia realizada por procedimento percutâneo (minimamente invasivo, via cateter), tem eficácia e segurança
comprovada sem até 80% dos
casos.
A referência do Hospital na
área de Cardiologia só cresce e
em breve teremos outras notícias importantes. Acompanhe!

Curtíssimas
O Manual do
Colaborador agora
está disponível
também no Portal
do HMTJ.
Você pode entrar
pela área restrita
do site do hospital.
Informe-se!

Dia do Homem é comemorado no HMTJ
O Dia do Homem não passou em
branco no HMTJ no dia 15 de julho. Eles ganharam um incentivo
para atingir suas metas num encontro especial com a coaching
Neila Kessler que falou, entre
outras questões, de felicidade.

Com uma dinâmica especial, ela
valorizou a importância tanto de
agradecer, quanto de ser reconhecido, destacando a importância de cada um no grupo. A
palestra foi promovida pelo GTH,
em parceria com o RH.
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Campanha
PRATO LIMPO
Em junho, o
desperdício caiu:

129 Kg

Parabéns a todos os colaboradores
pela significativa redução do desperdício em junho. Por ano, em geral, mais
de 1 t de comida vai para o lixo. Coloque no prato só o que consegue comer!

