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Gentileza para todos

Projeto Corrente do Bem

Baseado nos pilares do Acolhimento e com foco no
comportamento Gentileza, o Hospital e Maternidade Salvalus
realizou uma ação durante 24 horas
para recepcionar os colaboradores
no início da jornada de trabalho. Além
da recepção calorosa, os gestores do
Hospital colaram bilhetes de boasvindas em um painel disponibilizado
para a ação. Já o refeitório da
Unidade ganhou uma decoração
especial sobre o tema. O clima foi de
total descontração e alegria.

Uma parceria entre o RH e
a área do ESG do Grupo
NotreDame Intermédica com
a Associação Keralty de Belo
Horizonte fez com que 3.600
cartas fossem escritas a
mão para os colaboradores
do Hospital e Maternidade Salvalus. A Associação conta com
voluntários para realizar o trabalho que tem como proposta dar
conforto por meio da escrita, além da estreitar relacionamento com
os destinatários que podem responder as cartas recebidas. Maria
Pereira de Souza, responsável pela higiene do Hospital, afirma:
“Fiquei extremamente feliz e emocionada, pois tive uma sensação
muito boa em saber que alguém que eu não conheço, perdeu tempo
e escreveu algo para alguém que não conhecia.” As cartas foram
enviadas para os colaboradores do GNDI e prestadores de serviço
do Hospital. Clique aqui e confira as fotos.

Registro Seguro
Pensamento na melhoria contínua e na reciclagem/qualificação dos
colaboradores, a Educação Continuada realizou um treinamento
presencial sobre Registro Seguro, item que contempla as
anotações e evolução dos pacientes no prontuário médico. Esse
treinamento teve como propósito relembrar que as informações
nos registros dos pacientes precisam ser seguras e conter todos
os cuidados prestados de acordo com a Resolução do COFEN
429/2012 seja eletrônico ou impresso. Além disso, a Educação
Continuada realizou também
os seguintes treinamentos:
Checagem da Prescrição
Eletrônica Tasy, Impressão do
relatório ADEP (Checagem da
Prescrição Médica Eletrônica)
e Implantação do Protocolo da
Sepse.

Totem de Higienização
das Mãos
Um totem de álcool e gel foi colocado na
entrada do refeitório do Hospital para a
higienização das mãos dos colaboradores
antes das habituais refeições. Segundo
Fernanda Rodrigues Alves, Nutricionista
responsável do Hospital, após a instalação do
totem, a higienização das mãos por parte dos
colaboradores aumentou de 10% para 60%.
Além da ação de conscientizar sobre a correta
higienização das mãos, ela também teve foco
sustentável, pois os colaboradores não precisam mais inserir a luva
de plástico para fazerem seus pratos.
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Saiba mais sobre
a UTI do Salvalus
O “De Olho na Região” conversou
com o Dr. Emerson Silvio Giampietro,
médico especialista em Medicina
Intensiva há 15 anos e coordenador
de três Unidades de Terapia Intensiva
Adulto do Hospital e Maternidade
Salvalus, que nos contou como foi a
experiência de liderar uma área que
teve grande evidência neste período
de pandemia. Clique aqui e leia mais.

Agosto Dourado, mês do
aleitamento Materno
Em alusão ao Agosto Dourado, mês
escolhido para simbolizar a luta pelo
incentivo à amamentação, o Hospital
e Maternidade Salvalus realizou
uma série de ações relacionadas ao
tema: palestras com as mães da UTI
Neonatal e Maternidade; quiz com
a equipe de enfermagem, incluindo
mitos e verdades sobre o aleitamento;
decoração personalizada na cor
dourada em espaços públicos na
maternidade como UTI Neonatal, Banco de Leite, Refeitório, Pronto
Socorro ginecológico; treinamento sobre aleitamento materno com
envolvimento da equipe multidisciplinar; uso de fita dourada nos
uniformes/roupas dos colaboradores atuantes na área materno
infantil, e painel de fotos das colaboradoras amamentando.
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