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HMTJ Kids anima o Dia das Crianças

O

HMTJ Kids
2016, foi
realizado pelo
GHT no dia
8/10. Pipoca,
algodão doce,
cachorro quente
e refrigerante, além de brinquedos
infláveis, pula-pula, pescaria e uma
tenda especial montada pelo Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH),
ensinou a técnica correta de lavagem das
mãos depois de incentivar os pequenos
a "sujarem" as mãozinhas com tinta
colorida e carimbar um painel.
Os Doutores do Amor também
participaram, como nos anos anteriores,
esbanjando alegria com "tatuagem" de
bichinhos, jogo da memória, corda e
muito mais animação.
Grande parte das guloseimas, que
compuseram saquinhos surpresa,
e osbrinquedos da pescaria foram
conseguidos pelos membros do GTH
com doações e parcerias.

O

Dia das Crianças também
foi
comemorado
no
HMTJ pelos pequenos da
Enfermaria Pediátrica. O Grupo
de Trabalho de Humanização
do Hospital, com seu Grupo
Oração no Leito, recebeu o
apoio de integrantes do grupo
de teatro "Cristo em Cena",
animando a tarde no setor.
A ação levou mensagens de
conforto para as famílias e kits
de livros para as crianças. Os
bebês ganharam roupas da
equipe de Pediatria.

Escola de Gestores continua projeto
de capacitação ampliando alcance
O projeto “Gestão Participativa” para capacitação
das lideranças do HMTJ, já
tinha recebido “up grades”,
após os primeiros módulos
para gestores. Já envolveu
a assistência e agora chega ao setor de Recepção.
O objetivo da iniciativa
é inserir a Psicologia Organizacional e do Trabalho e
o Coaching no rotina dos
profissionais do HMTJ, levando todos a pensarem
as pessoas dentro da organização, com a prática
e a vivência delas, incentivando-as a potencializar
o melhor de si. O projeto
conta com a parceria da
coaching Neila Kessler e
Escola de Gestores.

Outubro Rosa tem
campanha virtual
A campanha do Outubro Rosa
foi basicamente on-line, este
ano. Com uma série de slides,
as publicações na fanpage do
Hospital, lembrou a importância da mulher ter vez e voz,
principalmente sobre seu corpo. Banners também focaram
o tema “por uma vida livre”.

HMTJ adere ao programa Jovem Aprendiz
Até o dia 7/11, os funcionários podem indicar candidatos a vagas de
Jovem Aprendiz. Devem entregar
currículo no RH, mas é a Rede Cidadã a responsável pela seleção e
contratação. O aprendiz deve ter
entre 18 e 23 anos e estar cursando
ou ter concluído o Ensino Médio.
CURSO DE GESTANTES - O
encontro é mensal, organizado
pela Residência de Ginecologia e
Obstetrícia e, em outubro, bateu
recorde de público. O Curso de
Gestantes orienta sobre parto
humanizado e outros cuidados.
Sempre acontece na terceira
sexta-feira do mês. Em novembro, é no dia 18. Inscrições:
4009-2344.
BATE-PAPO COM O ACOMPANHANTE - Já é rotina no

HMTJ a equipe se reunir periodicamente com os acompanhantes
dos pacientes com o objetivo de
garantir o bom relacionamento
entre usuários e instituição. No
encontro, os setores de Serviço
Social, Nutrição e Dietética, Ouvidoria, Recepção Central, Enfermagem e SCIH se reúnem com
acompanhantes para falar de regras do hospital e tirar dúvidas.

Palestra Santander

Saúde financeira
Com o objetivo de ajudar
os funcionários a fazerem
uma melhor gestão financeira dos ganhos pessoais, o gerente Paulo Dalla, da área de
crédito consignado do banco
Santander realiza palestra no
HMTJ. Dia 9, às 15h, em local
a ser determinado, e 10, para
o plantão noturno, às 21h, na
sala 116 (ao lado da Direção
Clínica).

Campanha
PRATO LIMPO
Na última apuração o
desperdício foi de:

208 Kg

