Um bom acolhimento
gera muitos frutos

Acolhimento
Um bom acolhimento
gera muitos frutos

Tão importante quanto saber
onde se quer chegar,
é escolher qual será o caminho.
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Quando se escolhe um caminho, quando se define por “onde ir”,
na verdade, se faz a definição de qual será a estratégia para
o alcance do objetivo principal. Há mais de 50 anos, o Grupo
NotreDame Intermédica tem escolhido pessoas. Cuidar da saúde
e bem estar de forma séria e comprometida, com qualidade e de
forma socialmente responsável, em constante aprimoramento, está
no nosso DNA.
Não à toa, um dos nossos pilares estratégicos é promover
a prevenção e a assistência integral à saúde, garantindo segurança
e eficiência aos nossos clientes, por meio da adoção das melhores
práticas. Nosso caminho e estratégia têm sido de resultados
positivos, agregando valor aos nossos clientes, pacientes e,
também, para nós, colaboradores.
Tornar saúde de qualidade acessível a gerações de brasileiros é o
nosso objetivo principal, a nossa Missão. Atuar com uma ampla
Rede Própria para buscar diariamente os mais seguros e modernos
referenciais de Qualidade, e garantir a Segurança do Paciente são o
que nos impulsiona para o atingimento dessa Missão.

Mas, de que forma todo esse esforço é percebido por nossos
clientes e pacientes? A percepção que nossos clientes e
pacientes constroem a nosso respeito ultrapassa o cuidado
assistencial. Ter a certeza de que receberam o melhor
atendimento, toda a nossa atenção a suas necessidades,
o tratamento certo, a medicação e o procedimento necessários
para a queixa apresentada são inerentes a quem procura um
atendimento de excelência. E são premissas inegociáveis. Afinal,
no atendimento, não há espaço para o erro.
Durante um atendimento, seja ele ambulatorial, hospitalar ou
administrativo, uma relação é construída aos poucos, e garantir
que essa relação seja percebida da melhor forma possível
também é um de nossos objetivos estratégicos.
A construção de experiências positivas para o cliente ou
para o paciente agrega experiências positivas também para
colaboradores e proporciona um bom ambiente para todos.
Esse “além de um atendimento eficiente” tem um nome:
Acolhimento, que representa o Nosso Jeito de Ser.
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Para entender cada vez mais o que é ser Grupo NotreDame Intermédica
e a importância da nossa essência para o Projeto Acolhimento, conheça
a missão, a visão e os valores do GNDI:

Missão
Tornar saúde de qualidade acessível a gerações de Brasileiros.

Visão
Ser protagonista da inovação em gestão de saúde, garantindo qualidade e
sustentabilidade assistencial aos nossos clientes.

Valores

Princípios Estratégicos
Assistência
Qualidade de vida e bem-estar são a alma de nosso negócio. Com ampla rede própria
e credenciada, prestamos assistência integral à saúde com acolhimento e incentivamos
a adoção de hábitos saudáveis em cada etapa do atendimento. Proporcionamos
às empresas Clientes a redução do absenteísmo e aos beneficiários tratamentos
inteligentes através de diagnósticos rápidos, feitos de forma precoce e eficiente, que
contribuem para a plenitude de sua saúde.

Sustentabilidade
O compromisso com a sustentabilidade é inerente às nossas atividades, aspecto
primordial para o crescimento e avanço do segmento de saúde no País. Comum
modelo de negócios economicamente sólido, socialmente responsável e em constante
aprimoramento, além de uma cultura baseada em valores ambientais, atendemos
Clientes que procuram saúde de qualidade com custos acessíveis.

Inovação
Inovação está enraizada em nosso negócio a partir da adoção de procedimentos e
equipamentos modernos, que amparam todas as equipes administrativas e corpo
clínico. Incentivamos o desenvolvimento de pesquisas no setor de saúde e investimos
continuamente na expansão de nossa rede própria e credenciada, com base na solidez
e na experiência, aliadas a um controle de custos excepcional e economicamente
sustentável. O futuro é constante parte do nosso presente.

Qualidade
Somos obstinados pelo aprimoramento contínuo da qualidade e excelência na
prestação de serviços de assistência integral à saúde. Todas as nossas políticas,
normas, governança, modelo de gestão, processos e tecnologia estão intrinsecamente
ligados ao conceito de qualidade. Todos os processos devem ser analisados à luz da
garantia de segurança e eficiência para nossos beneficiários, Clientes, fornecedores,
parceiros comerciais e público interno, buscando a longevidade de nossa operação.

Pessoas
Atraímos e retemos talentos com senso de comprometimento e
motivação para que atendam ousadas metas, individuais e corporativas.
Buscamos profissionais que se identifiquem com nossa missão, valores e
paixão em servir com qualidade, utilizamos melhores práticas de gestão
de pessoas. Proporcionamos um ambiente onde a meritocracia norteia
planos de carreira, com remuneração e benefícios competitivos, num
ambiente livre de assédio e com respeito a diversidade. Indivíduos são
avaliados pela sua competência, atitude e resultados obtidos.
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Acolhimento
Acolhimento é a meta de todo o Grupo NotreDame Intermédica e
que deve fazer parte do nosso dia a dia de trabalho. A percepção de
Acolhimento ultrapassa as paredes de um consultório ou a mesa de uma
recepção. O Acolhimento também acontece em uma área administrativa,
aparentemente distante do paciente, mas que influencia diretamente
sobre o seu atendimento.
Entender que todos somos responsáveis pelo Acolhimento é o ponto
de partida para realizá-lo e fortalecê-lo. Clareza de que nosso paciente,
seja ele beneficiário GNDI ou de qualquer outra operadora de saúde, é
nosso cliente, e de que seus acompanhantes também fazem parte dessa
experiência, é essencial para proporcioná-la de forma assertiva e positiva.
Acolher não é algo “a mais” a ser feito, ou algo diferente do que já se faz.
Mas é ter a consciência de que sua atividade é determinante para
a percepção de nosso cliente e que o objetivo estratégico definido para
o time GNDI é que todos os clientes sintam-se Acolhidos. O Acolhimento
se traduz em todas as atividades diárias de um colaborador do Grupo
NotreDame Intermédica. Se traduz na preocupação de fazer o certo da
primeira vez, entendendo que todos são responsáveis pelo resultado final.
Percebe-se o Acolhimento de forma mais concreta e imediata quando
estamos frente a frente com um paciente, mas este é “apenas” um de
seus momentos. Acolhe-se o cliente quando se acolhe o colega de
trabalho, suas necessidades e expectativas. O que se expressa frente
ao cliente é construído nas relações internas da Companhia.
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Como acolher em meu dia a dia?
O Acolhimento faz parte do nosso
jeito de ser, faz parte do nosso DNA,
está em nossa raiz. Nesses 50 anos
de história, acolher tem sido um dos pilares
do Grupo NotreDame Intermédica e tem nos
posicionado de forma diferenciada junto aos
nossos clientes. Acolher, desde a contratação
do benefício até a alta médica, é uma
decisão que se revela como frutos do nosso
comportamento.

Para um melhor entendimento de como o Acolhimento deve ser identificado
em nosso dia a dia por todos que se relacionam conosco, foram identificados
os 10 principais comportamentos que expressam o Acolhimento para o
Grupo NotreDame Intermédica, independentemente da área de atuação.

Proatividade

Respeito

Simplicidade

Cuidado

Empatia

Compromisso

Qualidade e Segurança

Ouvir

Gentileza

Diálogo

Acolhimento
Um bom acolhimento gera muitos frutos
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Empatia
Sim, Empatia. Não está escrito errado. Empatia é diferente de simpatia.
Ser empático, demonstrar empatia significa ser capaz de me “colocar
no lugar do outro”, entender e respeitar seus sentimentos e necessidades.
Não significa que todas as suas necessidades serão atendidas. Temos
regras internas e algumas demandas trazidas por nossos clientes não são
possíveis. Mas significa que sou capaz de ouvi-lo, respeitá-lo e entender
como se sente e o que espera de nós. Ainda que dois colegas estejam
no mesmo setor há muito tempo, é imprescindível que não percam a
capacidade de se ouvir. Só assim conseguirão assertividade em suas
rotinas. Não entrar no “automático” é essencial para demonstrar a empatia.

Na prática:
Coloca-se no lugar do outro
e compreende o seu ponto de vista
Ouve com atenção
Tem um interesse genuíno
de ajudar
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Cuidado
Cuidamos do que é importante. Expressar o Cuidado com nosso cliente
vai além das técnicas e procedimentos assistenciais. Mostra-se o cuidado
quando se entende que tudo que acontece com ele em um dos nossos
hospitais ou Centros Clínicos começou muito antes e distante desses locais.
Cuidar significa demonstrar a preocupação com o que ele vê, ouve,
com o que acontece com ele quando está aos cuidados do GNDI.

Na prática:
Está atento às necessidades do outro
Presta atenção aos detalhes
Cuida de si para cuidar do outro
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Simplicidade
Ser simples. A vida muitas vezes é complicada demais.
Olhe sua rotina de trabalho. Pode ser simplificada? Simplificar não significa
cortar etapas, deixar de fazer, mas significa olhar para o que eu faço e refletir
se posso fazer de forma mais objetiva, mais simples.
Quando somos procurados por um cliente, ele apresenta necessidades
imediatas e não é sua responsabilidade entender como nossos processos
funcionam, quais são suas etapas e fluxos. Nosso papel é simplificar sua
experiência conosco garantindo que tudo foi feito com segurança e clareza.

Na prática:
Faz o que precisa ser feito da forma certa
É claro, objetivo e direto
Trabalha junto
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Respeito
O Respeito é a regra número 1 de qualquer relacionamento.
Respeitar é entender que o outro é tão importante quanto eu.
Que ouvir é tão importante quanto falar. Não significa concordar com tudo
o que o outro diz, mas significa não desqualificar suas opiniões e escolhas.
Se existem conflitos ou divergências, respeitar o outro é essencial
para que todos possam chegar juntos ao melhor resultado.
Respeitar o outro é condição para ser respeitado.

Na prática:
Trata as pessoas da forma
como gostaria de ser tratado
Entende e aceita as diferenças
Cumpre o acordado
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Proatividade
Proatividade é um comportamento, uma qualidade de alguém que age
antecipadamente, de quem toma a iniciativa sem que haja a necessidade
de ser sinalizado ou solicitado.
Uma pessoa proativa busca soluções e não apenas aponta os problemas.
A Proatividade se expressa no Acolhimento do compartilhamento de
ideias, inovações, soluções. É estar atento ao que acontece e assumir um
posicionamento dinâmico e positivo de quem entende a importância de seu
trabalho para o cliente e toda a empresa.

Na prática:
Age antecipadamente
É disponível
Faz sempre o melhor
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Compromisso
O que é ser Comprometido? Além de cumprir normas, regras e acordos,
ser Comprometido é ser confiável. É ser alguém em quem se pode confiar.
Uma pessoa Comprometida é empática e atenta aos detalhes. Termina o
que começa e mostra-se preocupada em atender fielmente ao que lhe foi
solicitado.
Busca entender “o porquê das coisas” para que possa ser mais assertivo
em seu trabalho. Identifica seu foco e objetivo com clareza e comunica-se
bem para executar o que precisa.

Na prática:
Cumpre o acordado
Retorna às solicitações
Trabalha em prol do cliente
(interno e externo)
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Qualidade
e Segurança
Novamente falamos de algo que vai além da técnica. Quando nos referimos
aos procedimentos assistenciais, existem protocolos e políticas que indicam
como devem ser realizados de forma segura e assertiva.
Mas quando me refiro ao relacionamento entre pessoas, como perceber a
preocupação com Qualidade e Segurança? Através de informações precisas
e confiáveis. A comunicação efetiva entre áreas e colaboradores é pré-requisito
para a garantia da Qualidade e Segurança de processos e resultados.

Na prática:
Faz o certo da primeira vez
Preza pela segurança das pessoas,
dos processos e das informações
Segue as normas e os protocolos
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Ouvir
Ouvir perpassa todos os demais comportamentos.
Nada se realiza sem que eu saiba ouvir abertamente solicitações, críticas
e não apenas elogios. Nosso cliente, seja ele paciente ou não, precisa ser
ouvido sem pré-conceitos, sem pré-julgamentos.
Ainda que eu já tenha atendido centenas de vezes as mesmas solicitações,
cada cliente espera que seu momento seja único e sua percepção sobre isso
se inicia quando demonstramos nossa postura de ouvi-lo.
Ouve-se com todo o corpo. Nossas expressões, nosso tom de voz, nossa
postura corporal demonstra se realmente estamos ouvindo o outro ou
apenas “escutando” o que ele diz. Não se ouve ninguém quando o “piloto
automático” está ligado.

Na prática:
Está atento ao que o outro diz
Evita fazer julgamentos
Confirma seu entendimento
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Gentileza
Você já ouviu “Gentileza gera Gentileza”?
Essa expressão existe há alguns anos. É simples, clara e muito real.
Se quero ser respeitado, preciso respeitar. Se quero que sejam gentis
comigo, preciso ser gentil primeiro.
Expressar a gentileza não pode estar condicionada ao que o outro faz
primeiro. Sou responsável pela forma como eu me comporto.
Acolher é ser gentil também. Em atitudes e palavras.

Na prática:
Sorri e agradece
É educado
Faz a diferença
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Diálogo
Quando aprendemos um idioma, só sabemos se “aprendemos de verdade”
quando somos capazes de conversar com alguém, não é? Por quê?
Porque saber que somos compreendidos é algo que não somos capazes
de fazer sozinhos.
O ser humano constrói sua cultura através das interações que estabelece
e isso só se torna possível através do Diálogo, de falar e saber ouvir.

Na prática:
Usa uma comunicação de fácil compreensão
Interessa-se pelo que o outro está dizendo
Tem conversas francas e respeitosas
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Comportamentos
Simplicidade
Faz o que precisa ser feito
da forma certa
É claro, objetivo e direto
Trabalha junto
Empatia
Coloca-se no lugar do outro
e compreende o seu ponto de vista
Ouve com atenção
Tem um interesse genuíno de ajudar
Respeito
Trata as pessoas da forma
como gostaria de ser tratado
Entende e aceita as diferenças
Cumpre o acordado
Cuidado
Está atento às necessidades do outro
Presta atenção aos detalhes
Cuida de si para cuidar do outro
Proatividade
Age antecipadamente
É disponível
Faz sempre o melhor
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Compromisso
Cumpre o acordado
Retorna às solicitações
Trabalha em prol do cliente
(interno e externo)
Gentileza
Sorri e agradece
É educado
Faz a diferença
Qualidade e Segurança
Faz o certo da primeira vez
Preza pela segurança das pessoas,
dos processos e das informações
Segue as normas e os protocolos
Diálogo
Usa uma comunicação
de fácil compreensão
Interessa-se pelo que
o outro está dizendo
Tem converasas francas
e respeitosas
Ouvir
Está atento ao que o outro diz
Evita fazer julgamentos
Confirma seu entendimento

