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HSPM recebe obras de revitalização

Nova Gestão do Hospital do Servidor Público Municipal

O Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) está passando 

por uma fase de revitalização, cujo 
objetivo é atender seus pacientes com 
mais eficácia e agilidade. As reformas 
começaram em abril deste ano, após 
a mudança do Superintendente e 
Corpo Diretivo.

Entre as benfeitorias está o reparo 
do vazamento nas autoclaves e 
termodesinfectoras (aparelhos 
utilizados para esterilizar materiais 
e produtos médicos-hospitalares) e a 
instalação completa de novos canos 
de cobre. A nova rede encontra-se 
em funcionamento e está na fase de 
acabamento dos reparos nas paredes.

O Serviço Técnico de Nutrição e 
Dietética também será contemplado.  
Está em andamento a contratação, 
em caráter emergencial, de empresa 
para prestação de serviços de 
nutrição e alimentação hospitalar, 
durante a reforma. Paralelamente 
está em andamento o processo que 
trata da reforma definitiva do setor, 
com novo sistema de exaustão, 
rede de esgoto, rede de água fria, 
instalação de bancadas de serviços 
e substituição das instalações 
elétricas, pisos e paredes. As câmaras 
frigoríficas serão reformadas, assim 
como o almoxarifado e estoque. 

Do centro para a direita:
Dr. Luiz Carlos Zamarco  
(Superintendente);
Eng.º Tiago Chaves  
(Diretor do Dep. Téc. de Adm. e Infraestrutura - DAI);
Dr. Alexandre Crippa Sant’Anna  
(Diretor do Departamento de Atenção à Saúde - DAS) e
Enf.ª Flavia Ivana Pallinger  
(Assessora da Superintendência).

Da esquerda para o centro:
Dr. Vicente J. S. de Abreu
(Diretor do Departamento de Apoio Técnico - DAT); 
Dra. Susana Gualda de Freitas Rodrigues  
(Assessora do Departamento de Apoio Técnico - DAT); 
Enf.ª Maria de Fátima T. de Souza  
(Assessora Departamento de Atenção à Saúde - DAS);
Dra. Elizabete Michelete  
(Chefe de Gabinete);

Foi realizado conserto do vazamento 
das duas caldeiras existentes, o que 
possibilitou o funcionamento da 
caldeira que estava desativada há 
mais de um ano, ambas encontram-
se em funcionamento, o telhado 
também foi reparado, sanando 
definitivamente os problemas 
existentes.

Os equipamentos e materiais 
médicos-hospitalares que estavam 
fora de uso foram encaminhados ao 
Departamento de Suprimentos DGS-
12 e Ecopontos Municipais. Criou-se 
também um deposito devidamente 
identificado para a guarda dos 
materiais em condições de uso ou para 
manutenção. Ação acompanhada 
pelo setor de Patrimônio.

Foram adquiridos e estão sendo 
substituídos todos os aparelhos de ar 
condicionado do Centro Cirúrgico, bem 
como serão trocados os aparelhos de 
outros setores como: CME, Farmácia, 
Sala de Sutura (Pronto Socorro Adulto) 
e Sala de Teste Ergométrico.

Está em andamento a construção 
de rampa de acesso na portaria de 
entrada do hospital para atender a 
legislação vigente quanto a pessoa 
com mobilidade reduzida. 

Além das realizações citadas, o 

HSPM está instalando novas placas 
de comunicação visual (placas de 
identificação) visando proporcionar 
aos usuários e funcionários a perfeita 
compreensão, segurança e autonomia 
para a localização das unidades/
setores. 

Outra novidade é o novo fluxo de 
atendimento da Central SP156 para 
a marcação de consultas novas, em 
atendimento as  reivindicações dos 
pacientes.  

O centro cirúrgico foi reorganizado, 
com a retirada de equipamentos 
obsoletos e sem uso, fluxo de rota 
de fuga, adequação para utilização 
de containers plásticos para 
armazenamento, revisão do processo 
de entrega de materiais e reposição de 
três mesas cirúrgicas, possibilitando a 
ativação de três salas.  

As áreas da mecânica e marcenaria 
estão sendo adequadas com 
a recuperação da área física. 
Providenciado uma nova rede elétrica 
e a troca de equipamentos atendendo.

O conforto da equipe de enfermagem 
foi reativado, atendendo uma 
solicitação do COREN. Houve ainda a 
instalação de chuveiro no banheiro 
do SAMU e a instalação de piso tátil 
nas áreas faltantes. 
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Instalação de Piso Tátil - Acessibilidade Descarte correto de inservíveis

Organização de corredores (retirada de equipamentos/macas) 

Reparo do vazamento das autoclaves e termodesinfectoras

Isolamento da área no setor de produção da cozinha com parede de drywall Para ver todas as fotos, acesse
o site do hospital:

www.
hspm.sp.gov.br


