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Hospital São Vicente aumenta
número de cirurgias

O

Gabinete de Gestão de Crise do Hospital de
Caridade São Vicente de Paulo, conhecido pela
excelência, atende Jundiaí e a micro região para
cirurgias e também para vítimas de acidentes nas
Rodovias Anhanguera e Bandeirantes.
Empenhado em aumentar o número de
atendimentos, realizou diversas ações para que o
número de procedimentos cirúrgicos crescesse
gradativamente. Em janeiro, foram realizadas
487 cirurgias, incluindo cirurgias de urgência e
emergência, cirurgias eletivas e de alta
complexidade.
O mês de maio fechou com 583 cirurgias, no
geral, houve aumento de 33% no número
procedimentos cirúrgicos, sendo 40% do total
somente de ortopedia.

“Sabemos que ainda temos muito para fazer, a fila
de demanda suprimida para cirurgias eletivas ainda
é grande, mas temos que comemorar esse aumento.
Hoje atuamos com 90% da capacidade do centro
cirúrgico”, disse Dr. Izandro Regis Brito Santos,
Diretor Técnico do Hospital São Vicente.
“Essa conquista foi possível com ações internas onde
foram necessários poucos recursos financeiros, mas
que fazem grande diferença na vida dos pacientes e
na humanização do atendimento”, finaliza Dr.
Izandro.
No total foram realizadas 2531 cirurgias em 2017.
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Hospital São Vicente recebe doação do Fundo Social de
Solidariedade

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí destinou 4 caixas da Campanha de Inverno para o Hospital de Caridade
São Vicente de Paulo que freqüentemente atende pacientes
que precisam de roupas e sapatos no momento da alta.
São pacientes em sua maioria que estão em situação de
vulnerabilidade social, como exemplo, moradores de rua ou
pessoas que recebem alta sem que familiares tragam
roupas. Esse tipo de situação muitas vezes dificulta a
liberação do leito para que a equipe de higiene prepare o
ambiente até a nova internação, demorando o atendimento
de quem espera por média e alta complexidade em saúde.
Pensando nisso, a equipe da Assistência Social mantém um
estoque de produtos de higiene, roupas femininas,
masculinas e calçados que, na maioria das vezes, são
comprados pelo grupo de voluntários com recursos
arrecadados no bazar mensal.
“O número de pacientes em situação vulnerável tem aumentado e isso gera uma demanda de vestuário no momento
da alta. Dentre os objetivos da atuação da equipe está a promoção de direitos, e otimizando a rotina hospitalar
cumprimos a missão de ofertar cuidado de qualidade a todos que buscam a instituição”, explica Bárbara Roveri,
Chefe do Serviço Social. “A roupa é parte da garantia da dignidade humana, para tanto, fundamental para um
atendimento zeloso, humanizado e com prioridade de respeito á vida”, finaliza Bárbara.
A parceria inédita foi possível com a ajuda da Assessoria de Imprensa do Hospital São Vicente. “Entramos em
contato com a Assessoria de Imprensa do Fundo Social e prontamente fomos atendidos”, explica Thaís Dornelles,
Coordenadora da Comunicação do Hospital São Vicente. “Esperamos que esta iniciativa sirva como exemplo para
novas doações, não só para nosso Serviço Social, como também para o bazar do Voluntariado”, finaliza Thaís.

São Vicente conta com novo sistema para identificação pacientes

O

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo implantou, através do
setor de Projetos, o novo sistema para identificação de pacientes
desconhecidos na instituição. A iniciativa contribui para a prática da
primeira meta aplicada pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NIR) e
preconizada pelo Ministério da Saúde: Identificar o paciente.
“O relatório é em tempo real no Portal Gerencial MV para
acompanhamento dos pacientes sem identificação, em observação ou
internados no hospital. O sistema foi desenvolvido e disponibilizado para
a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes (CIHT), para as
coordenadoras de enfermagem Antonia Rosa e Tetuyo Yokota, para o
Serviço Social e para Marta Liz, Chefe da Recepção”, explica Rafael de Salles, colaborador do Projetos.
A ferramenta apresenta informações necessárias com agilidade, para auxiliar a procura e reconhecimento do
paciente internado. “A ação surgiu por conta da necessidade de mensurarmos diariamente a quantidade de
pacientes desconhecidos internados na instituição. Antes, o levantamento demorava porque era feito por senso ou
por cada unidade de internação. Facilitou muito o trabalho tanto da equipe administrativa quanto da assistencial,
principalmente da equipe do Serviço Social”, explica Thaís Fernanda Rocha Santos, membro do Núcleo de Segurança
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Equipe multiprofissional orienta acompanhantes sobre serviços do
hospital

O

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo retomou em junho, o Grupo Educativo e de Apoio ao Acompanhante
(GEAA). O objetivo do grupo é educar e orientar todos acompanhantes do hospital sobre seus direitos e deveres
enquanto acompanhantes. A equipe é formada por profissionais das áreas de enfermagem, psicologia, serviço social,
SCIH, hotelaria, segurança, nutrição, fisioterapia, entre outros.
“O Serviço Social por exemplo, é responsável por democratizar informações no âmbito da saúde e colocar em prática
o direito social que cada um possui como cidadão. Nosso objetivo é ajudá-los a garantir o acesso aos recursos
assistenciais e comunitários, pensando na continuidade do cuidado e alta responsável”, conta Bárbara Roveri,
Coordenadora do Serviço Social.
Durante a reunião, os acompanhantes tiraram duvidas e foram orientados sobre a importância da atuação da família
junto à equipe multiprofissional no cuidado ao paciente. O cuidado centrado na família tem sido descrito na
literatura como uma abordagem de parceria para a realização dos cuidados em saúde e na tomada de decisões.
Nessa perspectiva, os profissionais compartilham com a família a identificação dos problemas e recursos disponíveis
para o tratamento do usuário.
“Incluir a família neste processo é uma maneira de humanizar o ambiente hospitalar, desta forma auxiliamos na
aceitação e adaptação da condição de internação, diminuímos o sentimento de distância em relação a outros
membros da família e facilitamos a relação do paciente com a equipe de saúde. As decisões são tomadas por todos
os membros e a responsabilidade é assumida igualmente pela equipe e família. Portanto, os profissionais de
enfermagem devem agir como facilitadores, identificando deficiências, compartilhando saberes, viabilizando este
cuidado da família sem, porém, delegar funções. Atuamos nesta lógica, trabalhamos o auto cuidado dos usuários, e
a educação em saúde às famílias, orientamos todos os procedimentos como o auxilio da alimentação, na higiene do
paciente, e outros que poderão ser realizados fora do ambiente hospitalar para que as famílias se adaptem no
momento da alta”, explica a Gerente de Enfermagem, Grace Daiane Silva de Campos.
O Grupo se reúne todas as terças-feiras na área de convivência, em cima da lanchonete do hospital, às 9 horas da
manhã.
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Paciente faz doação de materiais ao Hospital São Vicente

A

paciente Leonilda Franco Custódio passou por tratamento de Radioterapia durante 35 dias no
Departamento de Oncologia do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e como forma de
agradecimento, após a alta, ela intermediou a doação de mais de 11 mil reais em produtos BIC, empresa
onde o genro trabalha.
Entre a doação, canetas, lapiseiras, borrachas e apontadores que totalizam 819 itens entregues ao setor
de almoxarifado do São Vicente, onde o material será distribuído de acordo com a necessidade de cada
um dois quase 2000 profissionais.
“Ficamos surpresos com a doação e muito felizes, porque gestos como estes fazem o hospital economizar
e ainda mostra o quanto nosso trabalho deixou a paciente satisfeita”, disse Flávio Luís Longo Vermiglio,
Físico Médico e Supervisor de Radioproteção do Hospital São Vicente.
A filha da paciente, Claudia Castelão foi a responsável pela iniciativa da doação. “Minha mãe foi muito
bem tratada todas as vezes que necessitou do Hospital São Vicente. Quero agradecer a todos os
colaboradores que trabalham na Radioterapia e sempre que puder, vou ajudar”, contou Claudia.

Hospital São Vicente recebe cadeiras de rodas de empresários da
região

O

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo recebeu uma doação de dez
cadeiras de rodas, disponibilizadas em diversas unidades da instituição.
A iniciativa partiu de oito amigos empresários, que sabendo da necessidade do
hospital em ter um número maior de cadeira de rodas, decidiram ceder os
objetos de forma gratuita.
“Nós somos amigos há muito tempo e durante uma conversa acabamos falando
sobre a possibilidade de realizarmos a doação. Ficamos todos muito felizes de
poder não só ajudar o hospital, mas também a toda a população”, explica um
dos doadores e colaborador, Antonio Carlos Nabas.

