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Ainda sobre o
clima e o futuro

RH dá retorno da Pesquisa de Clima
Considerando todos os pontos
analisados pela Pesquisa de Clima Organizacional aplicada no
HMTJ, este ano, foi apurado que
63% dos colaboradores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com
a instituição. O RH está dando o
retorno sobre a pesquisas em todos os turnos.
Mas, os critérios identificados
como principais solicitações, ou
possibilidades de melhoria, receberão atenção criteriosa, pois
representam as principais reivindicações dos colaboradores en-

trevistados e são fundamentais
para aumentar a satisfação dos
funcionários.
Foram identificados ainda relevantes elogios à instituição de
uma forma geral, em especial
aos diretores, à coordenação do
Serviço de Higiene e Limpeza, às
coordenações de Enfermagem, à
enfermeira RT e à área de descanso. Ficou evidente ainda que
parte dos colaboradores é grata
às oportunidades que tiveram na
instituição e reconhecem sua importância em sua carreira.

Benchmarking para
Farmácia Clínica

Como as finanças
afetam sua saúde
Foi muito elogiada a palestra feita pelo gerente Paulo Dalla, da
área de crédito consignado do
banco Santander. Ele falou para
a equipe do HMTJ sobre como
ter uma vida financeira saudável e relacionou a pressão que o
desequilíbrio orçamentário pode
ter sobre a saúde de cada um.

A coordenadora de Qualidade,
Juliane Batalha, e Bruna Póvoa,
responsável técnica pela Farmácia do HMTJ, fizeram uma visita de benchmarking recente ao
Hospital Luxemburgo, em Belo
Horizonte. O objetivo foi avaliar
os processos na área de Farmácia Clínica.

Mesmo não tendo um grande número de apontamentos,
sugestões, reclamações e solicitações feitas pelos colaboradores durante a pesquisa,
necessitam de igual atenção
pela Direção/Gerência Geral e,
dentro do possível, receberão
atendimento prioritário.
Mas é preciso considerar que,
hoje, o País passa por um momento de crise que afeta principalmente a área da Saúde e
da Educação. Porém, o Hospital e Maternidade Therezinha
de Jesus se preocupa com os
seus colaboradores fazendo
todo o possível em manter
seus compromissos com os colaboradores em dia. Por isso,
foi feita a antecipação do 13º
salário e todo o esforço possível tem sido feito para manter
o pagamento em dia. Porém,
infelizmente, o hospital depende do repasse de verbas para
conseguir manter estes compromissos.
Também tivemos um grandeganho a comemorar. Conquistamos junto ao Ministério do
Trabalho e ao Sindicato a troca
de plantão e o banco de horas.
Sabemos que existem momentos para trabalhar, para
lutar, para sorrir e para viver.
Mas o ideal é vivermos todos
esses momentos juntos e, assim, conseguiremos vencer.
Isto é a família HMTJ.

Pacientes e acompanhantes do
HMTJ ganham Espaço de Leitura
Um projeto antigo do GTH finalmente
saiu do papel: o Espaço de Leitura.
Com painel, pufs e uma estante com
livros de literatura, o espaço é para
usufruto de pacientes e acompanhantes. Títulos e estilos variados ficam à
disposição e, como o GTH já espera
que alguns não retornem às prateleiras, o projeto está aberto a doações de
forma permanente. O Espaço também
está disponível para os colaboradores.
Mas vale lembrar de seguir o fluxo do
projeto: “pegue, leia e devolva”.

Dia C atua na prevenção do câncer de pele
O HMTJ participou da
campanha de prevenção da Sociedade Brasileira de Dermatologia
com apoio de consultórios e equipe, promovendo centenas de
consultas, dia 26/11.

O Comitê de Sustentabilidade promove, no dia 7 de dezembro, uma
palestra sobre a importância do comportamento adequado no trânsito.
Às 14h, no Refeitório. Participe! Pedestre ou motorista, é sua vida que
deve estar em primeiro lugar.

O

Residência de Urologia
é avaliada pela SBU

Humberto Lopes (residência no HU), Evandro
Falcão (de Recife/PE), Antônio Carlos Tonelli de
Toledo (do HMTJ), Fábio Sepúlveda (de Salvador/BA) e Felipe Schoreder (do HU/UFJF)

Educação no Trânsito

Curso de Brigadistas

No grupo de médicos que participou do
evento no HMTJ, Sumaia Jacob, Lais Villela de Andrade, Aloisio Gamonal, Thalita
Simão, Luandra Rezende e Sônia Bastos

As instalações do HMTJ receberam
muitos elogios durante visita de representantes da Sociedade Brasileira
de Urologia ao Hospital. Eles estiveram na cidade para revalidação da
Residência de Urologia.

Palestra

Oração no Leito

Campanha abençoada
Como uma ação social de iniciativa
do Grupo de Oração no Leito, ligado ao GTH, os voluntários iniciaram
uma Campanha para arrecadação
de bíblias que serão disponibilizadas
nos quartos durante as orações realizadas periodicamente no Hospital.
As bíblias podem ser novas ou usadas (em bom estado de conservação) e entregues na sala da Direção
Clínica, sempre entre 8h e 17h.

Curso de Brigadistas acontece
no Hospital em aulas teóricas
e práticas para os módulos Atendimento Pré-hospitalar e Combate à
Incêndio. O Treinamento tem dois
cronogramas, de 5 a 10 de dezembro e de 12 a 17, sempre entre 8h
e 17h. Sendo a parte teórica realizada no Anexo da Suprema e a
parte prática do Combate a Incêncio, no espaço da obra, também no
Hospital. Todos os colaboradores
convocados devem participar dos
treinamentos teórico e prático dos
dois módulos.
Acompanhe nos quadros de avisos
e desktops, o cronograma do curso. Informações com o SESMT.

F

ique atento às comemorações de
Natal e participe. Já está programada uma Cantata para o dia 23/12.

Campanha
PRATO LIMPO

E

ncerramento da Pré-Auditoria no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e na
UPA Santa Luzia. A MFC, que realiza a consultoria e avaliação, destaca a excelente
resultado e o empenho das equipes na busca pela melhoria contínua.
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