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A contou com a presença da
Superintendente e Diretoria da Unidade Hospitalar,

representante do sindicato e o vereador Gilberto Natalini

XXII SIPAT do HSPM

1º dia (20/09) 2º dia (21/09) 2º dia (21/09) 3º dia (22/09)

5º dia (24/09)4º dia (23/09)4º dia (23/09)

Andamento das
reformas no HSPM

Instalação de cobertura no “corredor” para a GESST

As obras da Clínica de Odontologia (3º andar) e a nova
portaria estão a todo vapor

Durante o mês de Setembro novas obras no HSPM
foram iniciadas, com destaque para a Clínica da
Odontologia, instalação de lavatórios, reformas do
acondicionamento de resíduos, da portaria, do
almoxarifado e espaço de convivência e da Enfermaria
no 9º andar (Ala B).

Além disso, já foi concluída a instalação de cobertura
(toldos) no “corredor” para AMED, DESAT, GESST e
Segurança do Trabalho . ■

Fechamento da Enfermaria do 9º andar (Ala B) e início
da reforma na Lavanderia no térreo

5º dia (24/09)

Confira alguns momentos da XXII SIPAT do HSPM

22ª SIPAT
do HSPM

Participe!

VI Jornada de
Fisioterapia

25 de Out de 2010
das 8h30 às 17h30

LOCAL: Auditório UNINOVE

Campus Vergueiro

Rua Vergueiro, nº 249 - Aclimação

(próximo ao metrô Vergueiro)

Fique por dentro! Acesse
Site: www.hspm.sp.gov.br

Editorial

CINE HSPM em 2010

HSPM informa: d
foram

suspensas as sessões do CineHSPM, após
conclusão das obras, anunciaremos.

evido às reformas no
Auditório Dr. Argos Meirelles (9º andar)

“Agradeço o profissionalismo de todos os integrantes da SIPAT
e funcionários que continuam a trabalhar para manter a

excelência e o respeito de nossos usuários”, disse a

superintendente Dra Elizabete Michelete.

A XXII Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (SIPAT) do HSPM, ocorreu
de 20 a 24 de setembro de 2010, no Auditório Dr.
Argos Meirelles com o tema:

- ste foi
alvo de muita discussão entre os integrantes da
Comissão Interna deAcidentes de Trabalho (CIPA),
que não dispensam esforços quando o assunto é o

Saúde, Segurança e
Educação A prevenção em suas mãos! E

O Juramento de Hipócrates - a história que
nasceu no século V a. C e perdurou
indiscutivelmente até o século XX. Com o
progresso científico e o avanço tecnológico da
medicina, novos conceitos em relação a ética
médica e a validade deste juramento surgiram,
passando a ser questionado quanto a uma
“Atualização”, enquanto aguardamos... neste 18
de outubro, relembro o juramento com todos os
colegas de profissão.

"Eu, solenemente, juro consagrar minha

vida a serviço da Humanidade.

Darei como reconhecimento a meus

mestres, meu respeito e minha gratidão.

Praticarei a minha profissão com

consciência e dignidade.

A saúde dos meus pacientes será a minha

primeira preocupação.

Respeitarei os segredos a mim confiados.

Manterei, a todo custo, no máximo

possível, a honra e a tradição da profissão

médica.

Meus colegas serão meus irmãos...“

trabalhador, sempre reivindicando melhorias e
apresentando soluções viáveis para gestão, neste
caso, o empenho foi com a elaboração do conteúdo da
programação que contou com a presença de 850
participações durante todo evento.

Na abertura o médico e vereador Gilberto
Natalini, explana a questão do Aquecimento Global e
as Mudanças Climáticas na Cidade de São Paulo,
conhecedor de dados estatísticos, diz com
propriedade que o momento é de dividir esta
preocupação com todos os presentes. Ressalta ainda
todas as atitudes tomadas pelo município através de
diversas iniciativas, tais como as Conferências
Produção Mais Limpa da Cidade de São Paulo, onde o
HSPM apresentou-se na 8ª e 9ª edição (2009/2010),
os projetos “Reuso de água e o Descarte correto do
Gluataraldéido”. Outros temas importantes
inclinaram-se para as relações interpessoais, além de
prevenções com acidentes biológicos, biossegurança,
tabagismo e qualidade de vida. O desfecho ficou por
conta de um animado “Show de Talentos”, o musical
contou com a participação de funcionários da Unidade
Hospitalar. ■



Espaço Qualidade
Hospitalar

A GESST (Gerência Técnica de Atendimento à
Saúde e Segurança do Trabalho) é destinada ao
trabalhador do HSPM e empresas terceirizadas.
Tem como missão

, contribuindo para a
cultura de prevenção e melhor qualidade de vida.
Há diversas especialidades para atender os
trabalhadores:

1- – assessora o
atendimento diário da equipe interdisciplinar e
aplica vacina nos trabalhadores e empresas
terceirizadas, obedecendo a NR-32.

2- – controla indicadores para o Pro-
grama de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

3- – realiza avaliação, tratamento
fisioterápico e promove ginástica laboral.

4 – promove exames
admissionais, demissionais, periódicos e de retor-
no ao trabalho; readaptação profissional e atendi-
mento ao acidente de trabalho. Oferece ainda
assistência em Ortopedia e Psiquiatria.

5- – realiza avaliação e
acompanhamento psicológico ao trabalhador.

6- – atua junto aos
trabalhadores do HSPM, auxi l iando na
conscientização de suas potencialidades no que
se refere ao trabalho, à família, à saúde, à
educação, ao lazer, etc. Avalia situações sociais,
orienta e realiza encaminhamentos sociais.

7- – promove
orientação / supervisão de segurança e prevenção
de acidentes aos trabalhadores do HSPM e
terceirizados, e realiza distribuição de EPI's
(Equipamentos de Proteção Individual) aos nossos
funcionários.

promover a integridade física
e mental, minimizando riscos ambientais e
doenças profissionais

Enfermagem do Trabalho

Estatística

Fisioterapia

- Medicina do Trabalho

Psicologia do Trabalho

Serviço Social Médico

Segurança do Trabalho

■

Em foco

Superintendente: Dra. Elizabete Michelete
Hospital do Servidor Público Municipal
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Centro de Diagnóstico
por Imagem

Comitê de Humanização

O CDI (Centro de Diagnóstico por Imagem e
Traçados) atende os pacientes internados e os
encaminhados do Ambulatório e dos Serviços de
Urgência. São realizados os seguintes exames: Raio-x
Simples e Contrastado; Tomografia; Angiografia;
Mamografia; Ultrassonografia; Eletromiografia;
Eletroencefalograma e Endoscopia.

Além das dependências do CDI no 3º andar, também
existem outras duas salas no Hospital: raio-x do Pronto
Socorro e da Odontologia.

Trata-se de um serviço insalubre, por isso o CDI está
no , onde uma
empresa contratada visita o local anualmente, faz
medições radiológicas e promove treinamentos para os
funcionários.

Neste setor são produzidos resíduos químicos que
não devem ser descartados na rede de esgoto, motivo
pelo qual é realizado o descarte especial. Com atitudes
como essa, o CDI está incluído no programa de melhoria
contínua de serviço e procura aprimorar cada vez mais a
qualidade do seu trabalho.

Atualmente, encontra-se em formação o
, envolvendo profissionais de

diversas áreas para atender o paciente de maneira
eficiente e segura. ■

Programa de Proteção Radiológica

Comitê de
Proteção Radiológica

GESST: HSPM para todos

PRODUÇÃO MENSAL:

GESST: HSPM para todos

Com imensa satisfação que em (03/09),
recebemos o secretário de Sempla Dr Rubens
Chamas e sua equipe, que firmou compromisso
efetivo na melhora da gestão orçamentária por meio
do acompanhamento “in loco” das ações da prefeitura.
Colocando os técnicos de Sempla a disposição para
esclarecimentos das questões fisicas e financeiras do
Hospital. Na seqüência, o secretário visitou a Unidade
Hospitalar.

"

", comenta Dr.
Rubens Chama

Estou à frente de Sempla há 10 meses e esta
não poupará esforços, ao que se

refere às melhorias de atendimento e de trabalho
para com o servidor municipal.

s

Secretaria

HSPM recebe visita do
Secretário de Planejamento

É indicado em situações de desequilíbrio ou doença,
além de agir como medida preventiva

O HSPM, através do
, oferece diversas atividades, dentre elas o .

Trata-se de uma forma de terapia natural baseada na
manipulação da energia vital. Utilizando o
posicionamento e o toque das mãos em pontos
estratégicos do corpo, tem como objetivo restabelecer
o equilíbrio e promover a saúde. O é considerado
complementar a qualquer tratamento convencional.■

Programa de Qualidade de
Vida Reike

Reiki

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

Toda 5ª feira das 14h às 20h.
A sala de Meditação está localizado no 9º andar do

Hospital do Servidor Público Municipal

EDIÇÃO ESPECIAL - Sala de Meditação

Terapia do Mês: REIKI

No último dia (16), no 7º andar do prédio admi-
nistrativo do HSPM, foi realizada a entrega de
certificados para os formandos da 1º turma do "Curso
de Capacitação Saúde Baseada em Evidências ". Esta
é uma parceria entre o HSPM e o Instituto de Ensino e
Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (EP/HSL) e
ANVISA.

O objetivo foi promover a atualização e o aprimo-
ramento dos profissionais da área de saúde, por meio
da aplicação de recursos tecnológicos e interativos da
Telemedicina (comunicação audiovisual). O projeto
teve a Coordenação da Gerência de Risco. ■

Ao final do curso, formaram-se 33 profissionais da
Unidade Hospitalar

Formandos do Curso Saúde
Baseada em Evidências

Boas vindas a Nova Direção do DAS

Musical abre Primavera no HSPM

Para comemorar a , o HSPM
promoveu na manhã do dia 20/09, através da CAV (Central
deAção Voluntária), evento musical no saguão de entrada.
Com músicas nacionais e internacionais, a equipe de
artistas voluntários alegrou a recepção e ainda contou com
a ajuda do funcionário FilipeA. R. Lima no piano.

chegada da nova estação

■
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Tomografia Ultrassonografia Endocospia

Eletroencefalograma Eletromiografia Raio-X

Angiografia Mamografia Odontologia

Venha conhecer  mais este !SERVIÇO

Superintendência e Direção da Unidade Hospitalar em recepção

Dra. Cleide Gonçalves

de Almeida, há 27 anos no

HSPM, sendo 23 na linha de

frente do PS Adulto.

À frente do DAS - Departamento de Atenção à
Saúde, há quase dois anos, o médico ginecologista-
obstetra Dr Ivo Pavanello Filho, por motivos pessoais
deixa o cargo, e quem assume é a médica cirurgiã-
geral e do aparelho digestivo,

Músicos e voluntários da CAV participam do evento.

Sala de tomografia - 3º andar

Formandos do Curso Saúde
Baseada em Evidências


