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EVENTOS – Aconteceu

OBRAS
O ano de 2019 começou e a FUSAM não parou! No final de dezembro, além da pintura do
ambulatório foi trocada a porta blindada do Raio- X. A segunda etapa da obra, que
acontecerá ainda nesse semestre, será a pintura da porta, refrigeração do local e troca
do piso da entrada do Raio-X que está desgastado devido o tempo de uso.
A Clinica Médica também está finalizando a reforma do último quarto. A reforma
abrangeu 9 quartos com 27 leitos contemplou reparos nas paredes, pintura dos quartos,
reformas de todos os banheiros com acessibilidade, instalação de Tvs e armários novos.
As obras foram patrocinadas por empresas locais com o Projetos Padrinhos da FUSAM,
que favorecerá cerca de 144 pacientes por mês. Nosso agradecimento a Sorridentes,
Restaurante Terracinho, Faculdade São Lucas, Imobiliária ICasa, Construtora Hirota.
Outra área que recebeu atenção foi a Ala B, os quartos também passaram por reformas
de pinturas e reparos totalizando mais 5 quartos. Logo mais teremos novidades, fiquem
atentos!

Reunião da Equipe Multidisciplinar
No final do mês de Dezembro
aconteceu a reunião da Equipe
Multidisciplinar, que é composta por
profissionais de diversas áreas que
unem seus conhecimentos para
determinar o melhor tratamento ao paciente.
Na reunião foram apresentados os resultados positivos atingidos pela equipe,
que busca a melhoria contínua na assistência e certamente foram benéficos
tanto aos internados quanto a Fundação dentre eles: qualidade do
atendimento, melhora dos processos e até redução de custos.
O projeto abrangeu o setor de Unidade de Terapia Intensiva, agradecemos o
envolvimento de todos colaboradores e neste ano de 2019, almejamos
novidades, para que ele se estenda as demais áreas do nosso hospital.

Comunicação
Neste mês de Janeiro instalamos 9 displays de comunicação na área
Médica. A ideia é ter mais um canal de comunicação com nosso paciente.
Na primeira edição abordamos sobre os temas: horário de visita,
campanha Preservar para usar e sobre nosso Canal de Ouvidoria. O
objetivo é que até final do ano todos os quartos do Hospital recebam esse
display de comunicação. Caso tenha dúvida ou sugestão sobre os temas
relevantes, entrem em contato conosco através do e-mail
hospitalfusam@gmail.com.

Campanha de Conservação Preservar para Usar
Sua Atitude Faz a diferença!
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Estamos iniciando nossa primeira Campanha do ano de 2019, Preservar para Usar. O
objetivo é conscientizar e incentivar a participação de todos (colaboradores, pacientes e
familiares) na conservação do hospital. A comunicação será enviada por email e
distribuição de cartazes pelo hospital. Cada objeto depredado gera o custo que poderia
ser destinado para outras áreas. Reforce com todos ao seu redor a importância do
cuidado com Hospital. Seja guardião do nosso patrimônio. Sua atitude é muito
importante para nós e o próximo paciente agradece!

CAMPANHA 'PRESERVAR PARA USAR'

Atitude que Faz a diferença:

INÍCIO

- Cuidado com os Móveis, principalmente no deslocamento para não danificar assim
podemos tê-lo por mais tempo;
- Paredes, em algumas áreas, a pintura é nova, ajude-nos a conservá-lo;
- Limpeza, jogue o lixo nos locais apropriados e não no chão;
- Não retire objetos e utensílios dos setores sem autorização/ciência do setor de
Patrimônio, para Manutenção da ordem e cuidado com bem público, para que ele não se
perca.

Atendemos mais de 400 pacientes por dia e precisamos da sua ajuda para
manter conservado para o próximo usuário.

Parabéns aos Profissionais!
Farmacêutico ------- 20/01

Aux. Serv. Gerais ------- 22/02
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CONSCIENTIZAÇÃO NO HOSPITAL
Obras e reformas
continuam em 2019
em todo o hospital

Ampliação no canal de Comunicação
promete melhorias no relacionamento
entre hospital e paciente.

Reunião de CCIH
mostra resultados
positivos em 2018

Iniciamos 2019 e minha mensagem aos colaboradores nesse início
de ano é de agradecimento pelo ano que se passou.
Muito obrigado pela dedicação, pelas adversidades superadas e
pela garra demonstrada durante 2018, como podemos acompanhar
na reunião multidisciplinar no final do ano.
Uma das principais novidades já em andamento são as obras de
revitalização que está acontecendo em três áreas simultaneamente
no hospital com nossos parceiros.
Com essas revitalizações precisamos aumentar o nosso cuidado com o hospital, pensando
nisto nasceu à ideia da Campanha Preservar para usar. Afinal, além de colaboradores
somos usuário dos nossos próprios serviços. Por que não cuidar bem do ambiente onde
estou todos os dias?
Outro objetivo para 2019 é ampliar nossa comunicação
tanto com colaboradores, mas também com pacientes e familiares e já começamos com o
pé direito implantando e melhorando os canais de comunicação.
Esses são alguns dos projetos que temos para este ano que acabou de começar e depende
exclusivamente de cada um de nós para obtenção do sucesso.
Mãos à obra e bom trabalho! Abraço!

CELSO VIVIANI ALVES – Presidente.

