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Reunião reforça
valor do grupo e
calendário 2016
Para reforçar o entusiasmo
do grupo e reorganizar o
cronograma de ações do
restante do ano, foi realizada uma reunião com todos os membros do Grupo
de Trabalho de Humanização (GTH) do HMTJ.
Entre as decisões, recuperar a Festa Junina dos colaboradores, o HMTJ Kids
e ações de humanização
junto aos pacientes.

Palestra sobre Cardiopatia Congênita
faz alerta pelo diagnóstico precoce
O Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita, marcada em
todo o país no dia 12 de junho,
inspirou o Grupo de Trabalho de
Humanização (GTH) do Hospital e Maternidade Therezinha de
Jesus a promover palestra para
funcionários, familiares de pa-

cientes, residentes e acadêmicosa. A cardiologista pediátrica
Sara Guedes foi o destaque do
encontro, com sua palestra sobre
Emergências em Cardiopatias
Congênitas e Teste do Coraçãozinho. A ONG Pequenos Corações
deu grande apoio ao evento.

Paixão, amor e sexo
em debate no HMTJ
Aproveitando o clíma prévio ao
Dia dos Namorados, o GTH convidou uma palestrante para falar
sobre relacionamento saudável.
A psicoterapeuta e filósofa clínica Jussara Hadda deu um show.

Arraiá

de junho

Abrangendo plantões diurno e
noturno, em dois dias de festa,
o refeitório será o palco da confraternização de junho na hora
do lanche dos funcionários.

Treinamento sobre NR 32 recicla
conhecimento dos colaboradores
Nos dias 30 e 31/5, foi realizado treinamento para todos
os funcionários do HMTJ sobre
a NR-32. Em horários e turmas
diferentes, para abranger todos
os colaboradores, o SESMT se
desdobraram para reforçar e
atualizar sobre as premissas da
NR 32, umas das mais importantes para o setor.

O uso de adornos foi o ponto
mais enfatizado no treinamento, em
especial, para
a assistência
Nos setores
administrativos
também foi
ajustado um
padrão para
uso de calçados e adornos

Saúde Ocupacional
realiza campanha
Entre 16h e 20h, nos dias 29
e 30 de junho, a Saúde Ocupacional realiza Campanha de
Prevenção à hipertensão, diabetes e obesidade. Serão oferecidas aferição de pressão, glicemia capilar, mensuração de
peso e altura, cálculo do IMC e
dicas de alimentação saudável.
A ação acontece no Refeitório
do Hospital.

Gestão Participativa encerra 1º módulo
O programa de desenvolvimento
de lideranças Gestão Participativa encerrou seu primeiro módulo no dia 24/6. A parceria é
uma iniciativa conjunta do setor
de RH do HMTJ com a Coach Nei-

la Kessler. Cerca de 40 lideranças
do hospital participam do projeto, visando atingir seus objetivos
mais importantes de maneira assertiva e eficaz. Os trabalhos serão retomados em agosto

Jantar tem novo
horário no HMTJ
Além dos horários já existentes, os funcionários do
plantão noturno ganham
mais um horário para o jantar: agora também às 20h.
Mantendo o mesmo capricho e qualidade das refeições servidas no almoço. E o
horário antigo ainda vale: a
partir de 20h30 até as 21h.

Campanha
PRATO LIMPO
Em maio foram
desperdiçados:

235 Kg

