Março de 2017

HMTJ conquista certificado da ONA
mantendo nível 2 - Acreditado Pleno
O HMTJ conquistou a
manutenção da certificação Nível 2 da
ONA, como HOSPITAL
ACREDITADO PLENO.
Os colaboradores passaram por dois dias
de rigorosa auditoria,
confirmando a qualidade e a segurança
dos serviços oferecidos aos usuários,
atendendo aos critérios de avaliação e
padrão de excelência
exigido para confirmação da instituição
nesta categoria.
Os auditores da DNV
destacaram o absoluto comprometimento da liderança
nos processos e o envolvimento
das equipes. A direção atribui a

Simulação Realística

todos os colaboradores mais uma
vitória importantíssima para a
instuição. #Equipe nota 1000!

Identificação do Paciente tem campanha interna
O módulo de Identificação do
Paciente, sob responsabilidade
do coordenador de Recepção,
Kleiton Vianelo, foi a primeira
campanha prevista para o ano
do Núcleo de Segurança do
Paciente. Com distribuição de
material informativo a visitantes e colaboradores, o objetivo foi informar sobre a correta identificação de pacientes,
seus tipos e a atribuição de
responsabilidades de cada um.
A campanha foi reforçada por
cartaz, telas de desktop e displays no Refeitório.

Os membros de SCIH juntamente com o Grupo Técnico de
Cateter Vascular, ampliaram a
capacitação de prevenção de
infecção primária de corrente
sanguínea (IPCS), com simulação realística, para a UTI adulto 2 e unidade de internação 6.
O objetivo da ação é reduzir as
taxas de eventos infecciosos
e controlar as incidências de
eventos adversos relacionados
ao cateter.

Residentes no SBOT
Três residentes de Ortopedia do HMTJ
passaram no 46° Exame para obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT). Thiago
Mattos Resende, Luiz Guilherme Assad e Carlos Alberto Mariosa obtiveram notas que garantiram o acesso
à Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT), um aval de
excelência na área de ortopedia e
traumatologia, garante o médico coordenador da Residência de Ortopedia, Valdeci Manoel.

Cadelinha Mel espalha alegria entre
pacientes e colaboradores do HMTJ
O sorriso no rosto de pacientes, visitantes e colaboradores
dá a medida do sucesso da visita da cadelinha Mel ao HMTJ. Já
foram feitas algumas experiências com aval do SCIH e Gilmara
Delmonte, a Miloca - dos Doutores do Amor - está feliz com a
abertura que o Hospital deu ao
projeto. Dócil, vacinada e toda
produzida, em parceria com um
pet shop local, Mel só leva alegria a todos, garante Miloca.

U

ma doação de 900 exemplares do
Novo Evangelho, moviventou os
setores em março, com a presença
dos Gideões Internacionais no HMTJ.
Eles ficaram sabendo da campanha
de arrecadação de bíblias para apoio
do projeto Oração no Leito e contemplaram o GTH e colaboradores com a
generosidade.

O

setor também recebeu
visita da equipe do
Hospital Lifecenter, de BH.
Como é Showsite da máquina, o HMTJ é referência da GE Healtcare para
serviços interessados em
adquirir o equipamento.

Hemodinâmica é destaque em março
A Hemodinâmica do HMTJ realizou as
duas primeiras valvoplastias em crianças
do Programa CNRAC. Os cardiologistas
intervencionistas Gustavo Ramalho e
Leandro Pimentel fizeram os procedimentos
minimamente invasivos e os dois meninos já
estão de volta a seus estados. Eles tinham
insuficiência cardíaca causada por obstrução
na artéria pulmonar.

Thiago, de
Goias, e João
Lucas, do Acre,
antes da alta

Captação de vidros para coleta de leite
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
apoiou campanha de arrecadação de vidros para
coleta de leite humano para o Posto Avançado do
HMTJ. A técnica de enfermagem Andréia Avelino, que articulou o apoio à ideia e falou sobre a
importância do tema participou da entrega em
nome do hospital. A iniciativa contou também
com o apoio do Departamento de Saúde da Mulher, da PJF, e do Grupo de Dança Solidance.

“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.

o

Dia Internacional da
Mulher também não
passou em branco, no
HMTJ. Com muitas mensagens espalhadas
para homenagear a mulher, o GTH ainda
entregou um bombom com uma mensagem a pacientes e acompanhantes
Veja na próxima edição, as fotos da solenidade de entrega do
Top Quality. O HMTJ foi Master
Plus e Top Sustentabilidade.

