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Editorial

Nesta edição apresento informações
importantes para os servidores do
HSPM. A Prefeitura de São Paulo
está mobilizando a população em
geral na campanha de vacinação
contra o sarampo. Segundo a
Coordenadoria de Vigilância em
Saúde do Município (Covisa) a capital
paulista está vacinando todas as
crianças entre 6 meses e 1 ano de
idade e as pessoas com idade entre
15 e 29 anos, para conter o avanço
da doença em uma população
estimada em 2,9 milhões. Para
imunizar esta multidão contra o
sarampo, que pode causar sérias
complicações respiratórias e até
mesmo levar à morte, não basta
o empenho dos profissionais de
Saúde, mas de toda a sociedade.
O avanço da doença é um
fenômeno global. A Organização
Mundial de Saúde identificou
surtos de sarampo em 170 países
desde 2017. Este ano, o número de
casos da doença cresceu, no mundo
todo, registrando um aumento de
300% em comparação com 2018.
Uma pessoa com sarampo pode
contaminar outras 18, o que exige
uma investigação minuciosa de
cada caso suspeito para mapear
seus movimentos até seis dias antes
do aparecimento dos sintomas.
Por isso, os bloqueios do vírus com
vacinação porta a porta, ocorrem
na vizinhança da residência, locais
de trabalho, estudo e espaços onde
o paciente transitou no período de
transmissão da doença. O HSPM
está realizando vacinação de
bloqueio em todos os funcionários
(estatutários,
comissionados,
contratados, residentes, empresas
terceirizadas
e
estagiários),
independentemente do número de
doses que já tenha recebido.

Dr. Luiz Carlos Zamarco
Superintendente

Conquista de recursos ﬁnanceiros para
o Hospital do Servidor Público Municipal

Da direita para a esquerda: Sr. Armando Luis Palmieri (Chefe de Gabinete - SMS), Aurélio Nomura (Vereador),
Dr. Luiz Carlos Zamarco (Superintendente HSPM), Claudinho de Souza (Vereador), Sr. Mauro Ricardo Machado
Costa (Secretário de Governo Municipal), Gilson Barreto (Vereador) e Beto do Social (Vereador).

O Superintendente do Hospital do
Servidor Público Municipal (HSPM),
Dr. Luiz Carlos Zamarco, reuniu-se
com os vereadores Aurélio Nomura,
Claudinho de Souza, Beto do Social,
Gilson Barreto, Eduardo Tuma,
Adriana Ramalho, Quito Formiga,
Fabio Riva e Patrícia Bezerra com
o objetivo de conseguir recursos
para as reformas do hospital. Em
conversa na Câmara Municipal de
São Paulo, Dr. Zamarco apresentou
as necessidades da autarquia.

Após o encontro, os vereadores
e o Superintendente solicitaram
audiência com o Secretário de
Governo Municipal, Mauro Ricardo
Machado Costa, que sensibilizado
com a atual necessidade do HSPM,
liberou recursos financeiros no
montante de R$ 21.526.193,40 para
as seguintes obras:

R$ 13.398.290,97

• Reforma e aumento do Pronto
Socorro Adulto, com integração do
Pronto Socorro Infantil e construção
de mais dois pavimentos (com um
aumento de 1819,00m² - totalizando
aproximadamente 3.594,00m²).
• Instalação de ar condicionado
central no Pronto Socorro, Centro
de Diagnóstico, Centro Cirúrgico,
Centro Obstétrico,
UTI’s Adulto,
UTI Pediátrica e UTI Neonatal.
(concorrência pública agendada para
05/08/2019).

R$ 8.127.902,43
Da esquerda para a direita: Dr. Ivan Cáceres (Assessor
de Relações Institucionais) , Beto do Social (Vereador) ,
Dr. Luiz Carlos Zamarco (Superintendente HSPM), Aurélio
Nomura (Vereador), Gilson Barreto (Vereador), Fabio Riva
(Vereador), Adriana Ramalho (Vereadora). Claudinho de
Souza (Vereador) e Patrícia Bezerra (vereadora)

• Reforma do
Serviço Técnico
de Nutrição e Dietética (STND) e
contratação de empresa terceirizada
de serviços de nutrição e de
alimentação hospitalar à pacientes
e funcionários do Hospital durante o
período de reforma da cozinha.

Acompanhe
o andamento
das obras de
revitalização
Marcenaria
Desde abril o HSPM está
passando por uma fase de
revitalização, cujo objetivo é
atender seus pacientes com
mais eficácia e agilidade.
A reforma do setor de marcenaria
contemplou:
- Novo piso;
- Instalação e padronização
de novo quadro elétrico
e cabeamento, seguindo as
normas técnicas vigentes;
- Pintura;
- Forro;
- Placas de sinalização;
- Sistema de ventiladores e
exaustores de odores de tinta.

Sinalização de vagas
O HSPM em parceria com a Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transportes,
a Companhia de Engenharia de Tráfego
(CET) implantou nova sinalização
de vagas e faixas de pedestre no
estacionamento do hospital, seguindo
as especificações e normas vigentes.
Essa ação foi mais uma das melhorias
que a atual administração conquistou.

Coluna Gerência de Risco e
Segurança do Paciente
O Serviço de Gestão de Risco e
Segurança do Paciente está sendo
reestruturado.
Informamos
que
os profissionais que irão compor
a equipe estarão em contato com
as áreas para a continuidade deste
serviço, visando sempre a segurança
dos profissionais e dos pacientes
atendidos na instituição, mediante a
adoção de boas práticas com foco na
prevenção de eventos adversos.
Contamos com a colaboração de toda
a “equipe HSPM” para a realização
deste trabalho onde a participação de
cada um constrói o todo!
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