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Em conjunto com o “Projeto de Adequação à Acessi-
bilidade”, o HSPM está realizando diversas ações que
visam à revitalização das áreas internas e externas da
Unidade.

“

”,

As reformas foram uma das reivindicações desta

Unidade Hospitalar para com esta gestão. Juntos

temos alcançado bons resultados comenta a

superintendente Dra. Elizabete Michelete.

Semana Interna de
de Acidentes de Trabalho

Prevenção

Dentre as obras já concluídas estão: a instalação de
grades nas janelas dos quartos da Pediatria (8º andar) e de
piso tátil do de entrada até “câmara clara” , de
corrimão contínuo nas escadas do prédio, reforma de
tubulação da caldeira e manutenção da cabine primária
(rede elétrica).

Também continuam em processo o rebaixamento das
áreas em relevo para acesso ao cadeirante, a instalação de
corrimão de segurança (na cor amarela) na área externa do
hospital e a construção de uma nova portaria para entrada
de pedestres - com acesso direto pela rua Vergueiro.
Confira nas próximas edições outras reformas. ■

hall (3º andar)

Dia do Psicólogo (27) Dia do Nutricionista (31)

TEMA: Saúde, Segurança e Educação: A
PREVENÇÃO EM SUAS MÃOS!

Painel de reformas:

Ser nutricionista não é apenas cuidar da alimen-
tação, mas sim, interpretar e compreender fatores
culturais, biológicos, sociais e políticos. Sabemos que
a diferença fundamental de qualquer serviço e seu
fator de sucesso está nas pessoas. Desta forma,
nossas boas-vindas às novas nutricionistas e o desejo
de que o atender, cuidar e
ensinar com excelência.

construam conosco
■

Grades de segurança nas janelas dos
quartos da Pediatria (8º andar)

Manutenção da cabine primária, onde se
encontram os geradores de força

Rebaixamento do relevo visando à
acessibilidade no HSPM

Instalação de corrimão contínuo nas
escadarias da Unidade Hospitalar

Reforma interna de tubulaçao da
Caldeira ATA

Piso tátil nos corredores do hall até
câmara clara (3º andar)

Esta data homenageia o profissional de uma área
marcadamente humanística da saúde: a da Psicologia.
É verdade que éramos poucos, em 2009, mas, desde
junho de 2010, tivemos a satisfação de receber novos
psicólogos. Assim, poderemos cuidar mais além das
doenças.

, e vê-los objetiva e
subjetivamente de forma multidisciplinar.

Poderemos atender e cuidar dos doentes
integralmente, “corpo e alma”

■

Acesse o site: www.hspm.sp.gov.br

10.791

Dez novos profissionais integram a equipe de Psicologia Desde o início de agosto, sete novas nutricionistas compõem a equipe

[Por Lia P. de C. Pereira, Coordenadora da Psicologia] [Por Eunice Sakamoto, Coordenadora da Nutrição]

A cada editorial tenho a
oportunidade de levar até você,
assuntos que considero de grande
relevância para nossas vidas.
Neste, em que pese o momento de
reflexão e de particularidade,
divido a preocupação do não errar
na escolha da representatividade.

Falo do direito legítimo que
a democracia deste País nos
confere, por isso, fique atento e
escolha seu representante nas
próximas eleições no HSPM, cito
a dos conselheiros gestores.

Em breve no HSPM!

Campanha da

Coleta Seletiva



Foi realizada no Auditório Dr. Argos Meirelles, no dia
09 de agosto, a entrega de certificados do

, foram 37 participantes – todos da equipe de
. O evento contou com a presença de

diretores da Unidade Hospitalar e teve como objetivo
consolidar as adequações promovidas no HSPM à
Norma Reguladora nº10 (NR-10).

A equipe técnica de
apresentou palestra sobre o tema e seguiu-se um
“brainstorm” (tempestade de idéias) com um descon-
traído . Este contou com o setor de

coordenando e
contextualizando as ações a serem desenvolvidas e
monitoradas sistematicamente.

Curso NR-
10
Manutenção

Segurança do Trabalho

Engenharia e Desenvolvimento
workshop

■

Espaço Qualidade Hospitalar
Em setembro de 2007, através da Portaria nº

033/2007 de 13/09/2007, foi criado o NAVVIA –
Núcleo Multidisciplinar de Atendimento à Criança e
ao Adolescente, Vítimas de Violência.

O objetivo do NAVVIA é desenvolver e elaborar
protocolos, orientar atendimento e o acolhimento, e
cumprir com a legislação no que se refere à
notificação de casos de violência: seja ela física,
sexual, psicológica ou de maus tratos.

Uma das funções do núcleo é dar respaldo
institucional ao profissional da linha de frente no
atendimento, principalmente no pronto-socorro,
permitindo que o seu trabalho seja realizado com
seriedade e isenção. Em outras palavras, qualquer
tipo de notificação aos órgãos competentes
(Conselho Tutelar, Vara da Infância e da
Juventude, entre outros) é de responsabilidade da
instituição e não do profissional que atendeu o
caso.

Cabe também ao núcleo buscar formas de
capacitação e sensibilização desses profissionais
envolvidos direta ou indiretamente no atendimento
– desenvolvendo um olhar mais cuidadoso sobre a
criança ou adolescente. Os membros do NAVVIA
reúnem-se regularmente às quintas-feiras,
normalmente de 15 em 15 dias, para discutir casos,
rever ações e posturas, além de reciclar
conhecimentos.

A implantação desse serviço na nossa unidade
ocorreu em julho de 2008. Foram 2 anos de muito
trabalho, aprendizado e atendimentos. Apesar da
aridez do assunto, esta é a contribuição do HSPM
para proteger nossas crianças e adolescentes. ■

Em foco
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Os artistas musicais  e o “Piano a 4 mãos” com  as
“amarelinhas” da CAV do HSPM

No dia 05 de agosto no saguão de entrada dos
ambulatórios - o HSPM contou com a presença de
voluntários na programação do evento “Piano a 4
mãos”, organizado em

. Foram apresentados clássicos como “Zangou-se
o cravo com a rosa” de Villa Lobos e “Sorria” de Charles
Chaplin. Os artistas voluntários: as pianistas Cecília
Ribeiro e Dulce França, e os cantores José Luiz
Venutti, Juarez de Jesus, Leonor Basso e Sérgio
Cocarelli encantaram transeuntes e funcionários do
Hospital durante a manhã.

comemoração ao Dia dos
Pais

■

A importância da O&M

Entrega de Certificados NR-10

Em comemoração ao “Dia da Amamentação”
(01/08), o Informe HSPM fala um pouco a respeito do

.
Voltado para a “recém mamãe” internada na Unidade,
a “aula” ocorre semanalmente com exibição de vídeo e
orientação de grupo multidisciplinar.

Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno

■

Aula de Amamentação

Participantes do curso na entrega de certificados da NR-10 e
facilitadores da palestra e workshop

E.D: Alessandra Marcili, Maria Carolina de Barros, Fumie
Tanaka, Jaqueline Machado e Alice da Silva: integrantes

do grupo de orientação às novas mamães

Comitê de Humanização

A Assistência Técnica de Organização e Métodos
(O&M) no HSPM é o Setor que detém o controle de todos
os formulários padronizados e utilizados no hospital, além
dos Manuais de Procedimentos, Conduta, Rotina, entre
outros.

Também é responsável pela aplicação sistemática de
inúmeras técnicas administrativas, que buscam através
da racionalização e da estruturação de processos, uma
melhoria na qualidade de atendimento aos seus
pacientes. A sigla O&M significa Organização e Métodos.
O setor desenvolve fluxogramas, padroniza e normatiza
métodos de trabalho para uma melhor distribuição das
atividades.

Sua participação no processo de qualidade tem sido
permanente, pois algumas de suas atividades e funções
são muito semelhantes, uma vez que almeja mapear,
delinear, analisar, avaliar e padronizar as atividades do
Hospital. Portanto, a O&M trabalha ativamente com
Gestão de Processos.

No planejamento estratégico de 2010, o setor tem
envolvimento em 4 diretrizes:

1º - Gestão Participativa;

2º - Humanização nas Relações com as partes
interessadas;

3º -Ampliação e Melhoria na Prestação de Serviço;

4º - Gestão da Informação.

tem participação efetiva nos programas
de melhoria contínua dos processos do HSPM, sendo uma
forma de contribuir para uma cultura adequada ao
Hospital. O conhecimento apurado e especializado das
ferramentas de Organização e Métodos é fundamental
para Gestão da Qualidade, pois conduz a administração
do hospital de forma eficiente em direção excelência

A O&M

à . ■

ATENÇÃO!

Dicionário LIBRAS no acervo

Logotipo do Núcleo
Multidisciplinar de Atendimento

à Criança e ao Adolescente,
Vítimas de Violência

O que é o NAVVIA?

10 de SETEMBRO de 2010
às 16h15

LOCAL: Anfiteatro HSPM
(no 9º andar)

Acesse a INTRANET para mais informações.

Acesse o site: www.hspm.sp.gov.br

Acesse o site: www.hspm.sp.gov.br

Acesse o site: www.hspm.sp.gov.br

apresenta:CINE HSPM

Musical homenageia
o Dia dos Pais

Curso de Capacitação AVEI

A partir de setembro,
estará disponível no acervo

da o
Dicionário Enciclopédico

Ilustrado Trilíngue da
Língua de Sinais Brasileira

(Libras).

Biblioteca do HSPM

■

Curso de Capacitação para Protocolo de
Atendimento Vascular Encefálico Isquêmico.

O HSPM realizou, no dia 18, evento proposto
pelo Coordenador Municipal de Urgência e
Emergência da SMS,

O evento contou com especial
apoio das Sras. Dirce Cruz Marques e DirceAkemi
Shimomoto de SMS que se fizeram presentes.

Na platéia do , mais
de cem profissionais marcaram presença durante
toda programação, na maioria eram da força de tra-
balho do HSPM; da rede municipal, o HM Tatuapé,
HM M’Boi Mirim e o HM Cidade Tiradentes também
registraram participação.

A programação foi abrilhantada com os conheci-
mentos da Dra.Ana C. Piccolo (HM Ermelino Mata-
razzo), Dr. José A. Ferrero (Jabaquara), Dra.
Monique B. Alves (Albert Einstein) e Dra. Fernanda
Boulos (Campo Limpo), diretores do HSPM tam-
bém prestigiaram este evento.

Dr. Domingos Costa
Hernandez Júnior.

Anfiteatro Argos Meirelles

■
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