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Curso CQH
Compromisso com a Qualidade Hospitalar

Nos dias 06 e 07 de novembro, foi 
realizado no Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM) o curso 
para Formação de Visitadores 
do CQH. Esta iniciativa foi 
implementada para a melhoria dos 
processos de trabalho em todas 
as áreas. O CQH nada mais é que 
o Compromisso com a Qualidade 
Hospitalar e é a missão do HSPM: 
Atender, Cuidar e Ensinar com 
Excelência. 

“Todos fazemos parte desta missão, 
administrativos e assistenciais. 
Fazemos parte da mesma 
engrenagem e queremos estar em 
constante processo de melhoria. 
As pessoas que fizeram o curso 
deverão passar seus conhecimentos 
e disseminar a toda a Instituição 
o que aprenderam, portanto, 
procure-os para, juntos, fazer do 
HSPM um MOTIVO DE ORGULHO 
PARA FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS” 
Fernanda Júlio Barbosa Campos, 
Diretora do Departamento Técnico 
de Administração e Infraestrutura.

O que é CQH?
Um programa de adesão voluntária, 
cujo objetivo é contribuir para a 
melhoria contínua da qualidade 
hospitalar. Estimula a participação 
e a auto-avaliação e contém um 
componente educacional muito 
importante, que é o incentivo 
à mudança de atitudes e de 
comportamentos. Incentiva o 
trabalho coletivo, principalmente 
o de grupos multidisciplinares, no 
aprimoramento dos processos de 
atendimento.
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Outubro Rosa Inauguração da
Árvore de Natal

Dia 23 de novembro, o HSPM 
realizou a entrega de mais de 1 
quilo de mechas de cabelo e 
lenços que foram arrecadados 
durante toda a campanha do 
Outubro Rosa. Todos os acessórios 
foram entregues em mãos à 
Débora Pieretti, do Instituto Amor 
em Mechas, que ajuda a melhorar 
a autoestima de mulheres em 
tratamento quimioterápico por 
meio da distribuição de kits de 
perucas e outros acessórios 
para essas mulheres, inclusive  
pacientes do HSPM.
Agradecemos a todos que 
confiaram nesta campanha e 
contribuíram para o sucesso desta 
causa! 

A Central de Ação Voluntária (CAV) 
inaugurou a Árvore de Natal 
2018, no dia 28 de novembro, com 
a presença do superintendente do 
hospital, Dr. Antonio Célio Camargo 
Moreno, do Coral da Guarda Civil 
Metropolitana, dos palhaços da 
instituição Soul Alegria e da Miss 
Solidariedade.

Confira as fotos do servidores 
do HSPM durante a ação do 
Novembro Azul - contra o câncer 
de próstata.

Novembro Azul Curso de formação para BRIGADA DE INCÊNDIO

Em novembro aconteceram os 
últimos cursos de 2018 para 
formação de Brigadista de Incêndio, 
em campo de treinamento externo. 

No dia 26 de novembro realizou-se o 
1º Encontro de Brigadistas de Incêndio 
do HSPM, que teve como objetivo 
promover a discussão e integração 
entre o grupo de servidores da 
brigada de incêndio e os ocupantes 
da edificação, discutindo ações de 
prevenção do grupo de abandono, 
resgate e acombate a incêndio.


