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no HSPM
Campanha do Agasalho 2018 Estágios
Gerência Técnica de Ensino e
HSPM agradece as doações
A
Pesquisa é responsável pela
O
arrecadadas para a Campanha
formação em saúde. Em 2018, há 21
do Agasalho 2018. As peças foram
encaminhadas para o Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São
Paulo (FUSSESP), dia 13/07/18, onde
serão destinadas às entidades
assistenciais, hospitais, albergues
da Capital e de todos os Municípios
do Estado de São Paulo.
Para mais informações sobre a
Campanha do Agasalho e como
fazer doações durante todo o ano,
acesse o site:
www.campanhadoagasalho.sp.gov.br

Festa Junina

No dia 29 de junho aconteceu a
Festa Junina do HSPM, realizada
pelo Grêmio Recreativo, com o
apoio dos funcionários do hospital
e empresas parceiras. Confira todas
as fotos no Flickr.

www.flickr.com/photos/comunicaohspm

Programas de Residência Médica
credenciados
pela
Comissão
Nacional da Residência Médica/
MEC e 11 áreas Biomedicina,
C i r ur g i a
e
Tr auma to lo gi a
B u co m ax i lo,
En fe r magem ,
Engenharia Biomédica, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição,
Psicologia,
Radiologia,
Serviço
Social que oferecem campo de
estágio aos estudantes Técnicos,
Graduação
ou
Pós-Graduação
que estão vinculados às Escolas
ou Universidades. Com o intuito
de
qualificação
dos
nossos
supervisores e preceptores de
estágios, a Gerência de Ensino
promoveu
juntamente com o
SENAC Aclimação, o curso Avaliação
do ensino em Saúde, nos dias 20 e
27 de julho, contando com a presença
de 17 participantes do HSPM.
Os serviços que oferecem campo
de estágio receberam elogios nas
avaliações favoráveis realizadas
pelas Universidades, conforme
se destacam dois depoimentos
de
estagiárias
abaixo:
“A diversidade dos casos
atendidos no HSPM nos
enriqueceu na formação, por
se tratar de uma instituição
tão completa. A equipe da
Psicologia foi extremamente
humana, nos acolheu em
momentos difíceis, nos
motivando na prática dos
atendimentos”
Estagiária Mariana - Psicologia

“O local proporciona
aprendizado abrangente.
Foi possível vivenciar a
prática de Nutrição Clínica”
Estagiária de Nutrição

Agradecemos
a
todos
os
profissionais do HSPM das diversas
áreas pelo empenho e contribuição
à formação dos futuros profissionais
em saúde.

Consciência na Hora de Comprar: A tão
necessária mudança de conceitos

Tudo o que é produzido
traz consigo questões
importantes além do
Créditos: Ilustração: Emidio Batista
preço. Toda matéria
esponda com sinceridade: Você prima que será consumida, a
compra realmente só o que água que será usada e todo lixo
precisa? Só aquilo que está na sua que será gerado precisam ser
lista do supermercado? Acho que levados sempre em conta! Esta
não. A maior parte das pessoas é a diferença entre o consumidor
age por impulso e consome coisas consciente – aquele que pensa e
“para se dar um presentinho”, um faz escolhas sabendo por que vai
prazer momentâneo que acaba, fazer uma compra e porque vai
normalmente, com a conta do escolher uma marca.
cartão de crédito ou quando o Tenho algumas dicas que podem
modelo novo do produto chega no ajudar se você quiser mudar e
economizar:
mercado.

R

Para que não desperdicemos nem
nosso dinheiro, nem os recursos
que são necessários para produzir
tudo o que consumimos devemos
parar, pensar, avaliar antes de
comprar: Será que preciso disto?
Isto não é muito caro? Será que
isso pode fazer mal à minha saúde?
Ou até questões mais relevantes
como: Será que esta empresa

De segunda a sexta-feira

Servidores do HSPM (estatutários,

Das 7h às 18h

comissionados, contratos de emergência,
residentes) e funcionários de empresas
terceirizadas que prestam serviço no HSPM.

Contra Indicações
Imunideprimidos e gestantes

NEST

Medicina Preventiva
(3º andar externo)

Carteira de vacinação

Conversa com o Superintendente
Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Confira as fotos do último encontro (27/07)

1. Pense antes de comprar;
2. Selecione a loja e a marca;
3. Prefira qualidade à quantidade;
4. Compre produtos atemporais;
5. Invista no consumo colaborativo;
6. Reforme e reaproveite suas peças;
7. Planeje suas compras;
8. Prefira produtos com menos
embalagens.

“Sou Som” a música que toca em mim
O projeto ”Sou Som” a música
que toca em mim proporcionou
uma série de 12 encontros dos
frequentadores da Oficina de
Escrita e Imagem da Seção Técnica
de Psicologia de Adulto do HSPM
à Discoteca Oneyda Alvarenga do
Centro Cultural São Paulo (CCSP).
A vivência de uma experiência
musical contou com
rodas de
escuta,
compartilhamento
de
repertórios musicais afetivos e
práticas artísticas no ateliê público
com a confecção da arte de capa de
um CD na Folheteria do CCSP.
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está preocupada com
o meio ambiente?
Será
que
seus
trabalhadores
têm
condições dignas de
trabalho? Será que
esta empresa tem
responsabilidade com
questões sociais?

Os participantes experimentaram as
técnicas de impressão (serigrafica/
xilogravura) na Folheteria do CCSP
e finalizando com a gravação de
um CD com o material selecionado
no estúdio de gravação da Rádio
do CCSP.

www.flickr.
com/photos/
comunicaohspm
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