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O

um ano de conquistas!

Hospital Costa
Cavalcanti ganhou
um presente mais
que especial em seu
aniversário de 18 anos, comemorado em novembro, a Acreditação
Plena, ou para quem preferir, o
Nível II.
A certificação conferida de acordo
com uma metodologia de avaliação periódica que analisa a qualidade dos serviços hospitalares,
é concedida pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA).
Todas as exigências técnicas do
nível 2 da Acreditação foram cumpridas pelo HMCC.
Entre os requisitos avaliados estão a segurança dos usuários e
colaboradores, foco do nível 1, e
a gestão por processos, nível 2.
Para comemorar esta conquista,
o Costa Cavalcanti organizou
um coquetel e recebeu o selo e o
certificado do Presidente do Instituto Qualisa de Gestão (IQG),

Dr. Rubens Covello, e contou
com a presença do diretor-geral
brasileiro da Itaipu Binacional,
Jorge Miguel Samek, e também
de colaboradores e médicos,
grandes responsáveis por este

Em Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação de Saúde
Itaiguapy, realizada no dia 30 de novembro de 2012, foi manifestada a
satisfação de todos os conselheiros em relação a esta conquista:
“Expressamos a satisfação em relação à Acreditação Pleno Nível II que
o Hospital Ministro Costa Cavalcanti conquistou em 17 de outubro de 2012. Caracterizou tal conquista da mais alta importância para
a Instituição, pois a mesma está sendo reconhecida por sua excelência
na prestação de serviços de atenção à saúde. Por se constituir marco
relevante na trajetória da Fundação, o Conselho de Curadores manifestou seu reconhecimento e agradecimento ao Conselho Diretor e,
igualmente, a todos os colaboradores que contribuíram de maneira
essencial para a obtenção deste certificado”.

merecimento. “Esta certificação é
fruto do empenho de toda a comunidade hospitalar, seus colaboradores, médicos, prestadores
de serviços e gestores”, frisa o
diretor-superintendente, Anilton

José Beal.
Ele afirma ainda que o próximo
passo é a busca para ser uma
Instituição Acreditada com Excelência – Nível III, o mais alto do
sistema.

Editorial

A Qualidade
como Meta
Sandro Scarpetta
Diretor-Assistencial do HMCC

N

o dia 17 de outubro de 2012, a Fundação de Saúde Itaiguapy, administradora do Hospital Ministro Costa
Cavalcanti, foi reconhecida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) com título de Hospital Acreditado Pleno (Nível II).
Queremos agradecer a todo corpo funcional e médico, que aceitou o
desafio e superou as dificuldades e obstáculos que surgiram durante
esse processo. Com o empenho e dedicação de todos, foi possível
aprimorar a qualidade e a segurança na assistência à saúde.
Esse título nos deixa orgulhosos e aumenta nossa responsabilidade
junto à comunidade.
Cabe salientar que a acreditação utiliza uma metodologia que desen-

A

Unidade de Terapia
Intensiva e o Laboratório de Análises
Clínicas do HMCC
vêm com tudo em 2013.
A UTI, após a reforma, está mais
moderna e segura, assim como
todos conferiram na reinauguração, realizada agora em janeiro.
Já o laboratório, além de maior
e mais confortável, oferecerá
um atendimento mais rápido ao
cliente. A previsão para abrir as
portas é para o primeiro semestre
deste ano.
A outra novidade é o posto de coleta no centro de Foz do Iguaçu,
localizado na rua Benjamin Constant, 328 / em frente ao Pronto
Socorro da antiga Santa Casa. “A
proposta é estar mais próximo
dos clientes que moram naquela
região, oferecendo um atendimento ágil, sem que ele precise
se deslocar até a Vila ‘A’”, enfatiza
Drª Viviane Trevisol, gerente do
Laboratório.
Informações e agendamento de
exames podem ser feitos pelo telefone: (45) 3574-5343.

volve instrumentos de avaliação para a melhoria contínua da qualidade do atendimento aos pacientes, em conjunto, com o aprimoramento do desempenho organizacional, transmitindo assim credibilidade
e segurança para comunidade que utiliza os serviços hospitalares.
O processo de acreditação hospitalar está diretamente relacionado
com o desenvolvimento, maturidade, cultura da instituição, educação dos profissionais e, principalmente, com o reconhecimento da
sociedade sobre seus direitos de receber uma assistência terapêutica
de grande valor.
Desta forma, a acreditação de hospitais não deve ser considerada
como uma meta, pois a meta é melhorar a qualidade de cada serviço
do hospital, já que a ênfase está no sistema hospitalar e nos seus
processos.
A educação continuada, por meio de programas educacionais para
as equipes, por exemplo, é imprescindível para compreensão dos
padrões para acreditação, os quais evoluem na medida do desenvolvimento do hospital.
Nesta edição, teremos também, a oportunidade ler as matérias relacionadas a inauguração da UTI Geral, o aniversário de 10 anos de
cirurgia cardiovascular, Semana de Humanização, Festa de Confraternização e Concurso Natalino.
Aproveito para desejar a todos um 2013 repleto de saúde, sucesso e paz.

Nascidos para inova

Cardiologia

Uma década de sucesso

F

oram mais de 1200 pacientes operados em 10 anos. Com uma infraestrutura de ponta e profissionais altamente qualificados, o serviço
de cirurgia cardiovascular do Hospital Ministro Costa Cavalcanti é uma realidade acessível para a população de Foz do Iguaçu e região.
Além das cirurgias para pacientes particulares e usuários de Planos de Saúde, desde o início das atividades o hospital realiza, em média,
quatro cirurgias cardíacas por semana, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O cirurgião-cardiovascular, Glauco Pina, afirma que o diferencial do atendimento no Costa Cavalcanti é a tecnologia de ponta, aliada ao acompanhamento de uma equipe multidisciplinar formada por cardiologistas, intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas.

O número 1!
O técnico em eletricidade, Sebastião Assis Avelar foi o primeiro paciente a
passar por uma cirurgia cardíaca, e graças à estrutura e qualidade no atendimento, os cirurgiões conseguiram reverter um quadro considerado grave.
Além de um coração totalmente recuperado, Sebastião ganhou outro presente na época, “minha esposa estava grávida, e quando passei pela cirurgia, eu tinha um motivo a mais para querer viver, minha filha Karina”, conta
com emoção.
Hoje, aos 67 anos, ele mantém hábitos de vida saudáveis como caminhadas
diárias e alimentação equilibrada. “Tive uma excelente recuperação, passei a
me cuidar com mais frequência, consultando regularmente o cardiologista e
hoje tenho uma vida normal”, comenta Sebastião.
Um encontro só deles
Todos os anos, os reabilitados do coração — aquelas pessoas que já passaram por uma cirurgia cardíaca — tem a possibilidade de se encontrarem.
O Encontro do Coração,já realizará sua oitava edição e vem com uma novidade: desde 2012, vai realizar o evento no dia 12 de outubro, feriado
nacional.
Na programação do evento há palestras com cardiologistas e fisioterapeutas falando sobre hipertensão arterial, doenças coronarianas e exercícios de
reabilitação. “A enfermagem, nutrição e psicologia são sempre nossos parceiros também”, afirma o cirurgião cardiovascular, Carlos Heitor Passerino.
Além das orientações, eles realizam passeios nas trilhas do Refúgio Biológico Bela Vista e medem pressão arterial.

RETROS

17 anos Itamed
2012 foi um ano de festa também para o Plano de Saúde Itamed. Além de terem iniciado o ano em casa nova, ele completaram
17 anos no final de novembro.

DGB hemonúcleo
O iguaçuense Jorge Miguel Samek, tem orgulho de dizer que
nasceu na terra das cataratas. O diretor geral-brasileiro da Itaipu
Binacional destinou um tempinho de sua vida corrida para uma
boa ação: doar sangue.

Eles fazem a diferença
Coordenadores, gerentes, supervisores e diretores após a
última reunião gerencial do ano, festejando as conquistas do ano
e planejando ações para 2013. A equipe está animada. Que venha
o ano novo.

Simpósio de farmácia
A Farmácia Clínica foi implantada em julho no HMCC. Vendo a necessidade da atualização na área, a Divisão de Farmácia do
hospital, em parceria com o Centro de Estudos, realizaram o I Simpósio de Farmácia Hospitalar e Clínica. O evento trouxe palestrantes
renomados como Dr. James Albiero e Dr. Fábio Teixeira Ferracini,
que abordaram o uso correto e racional das medicações e também
apresentaram suas experiências nas instituições onde trabalham.
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Pose para foto
A psicóloga Camila, o farmacêutico Sérgio, a bioquímica Viviane e a contadora Sandra reservaram um tempinho para O Costinha
e posaram para uma foto com o intuito de divulgar o Comitê de
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Quer saber mais sobre o
assunto? Ligue para o ramal 8027 ou mande um e-mail para centrodeoncologia@hmcc.com.br e tire todas suas dúvidas.

Integração
O programa de boas-vindas aos novos colaboradores do
HMCC ganhou um charme especial em 2012. A enfermeira da educação continuada, Zuleika Pereira, fez de cada integração um evento
informativo e temático. Teve o outubro rosa, o agosto azul e até um
especial de primavera.

Dia das crianças
Já dizia o poeta Guaraci Oliveira “Plante amor para colher
amizades. No final é a quantidade de amigos que conta”.
E pensando nisso, colaboradores e médicos do Costa Cavalcanti
realizaram uma festa pra lá de especial para as crianças que estão
ou já estiveram em tratamento na oncologia... Sem dúvida essa
turminha ai, conquistou muitos amigos.
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Ampliando o conhecimento
Este ano o Centro de Estudos ganhou uma nova coordenação.
A frente da ginecologista e obstetra, Gláucia Menezes, realizou seis
eventos técnicos e científicos.
Um deles foi o de ginecologia, que aconteceu em setembro e trouxe
especialistas da área visando o desenvolvimento de habilidades e
competências em técnicas cirúrgicas, fazendo uma revisão da ginecologia operatória e a sua evolução no decorrer do século.

HumanizAÇÃO
Humanizar: um exercício gratificante de dedicação e amor

U

m olhar de carinho, um gesto solidário, uma palavra de
conforto, um sorriso. Com essas terapias simples e ao mesmo tempo poderosas, a Comissão de Humanização realizou a Semana de Humanização do HMCC.

Com palestras e atividades voltadas aos cuidados e conforto de pacientes e colaboradores, o grupo ofereceu mais do que informação, aconchego emocional e também diversão aos participantes.
“Sabemos que a rotina faz com que a nossa sensibilidade em relação
ao problema do próximo fique prejudicada, pois como estamos todos
os dias em um ambiente de hospital, passa a ser normal encarar a dor e
o sofrimento. E a Comissão de Humanização trabalha em projetos que
preconizam o atendimento de qualidade com respeito às necessidades
e à dignidade das pessoas. Pensando nisso, resolvemos fazer algo ainda
melhor e foi assim que desenvolvemos a Semana de Humanização”,
enfatiza a presidente da Comissão, Angela Damin.
E conforme retratam as fotos da enfermeira Zuleika Pereira, a semana
de 19 a 23/11 foi cheia.
Enquanto o coral do HMCC ficou com a responsabilidade de abrir o
evento com canções ensaiadas durante todo o ano, a Comissão de Humanização preparou uma visita diferenciada no Refúgio Biológico Bela
Vista, com passeio pelas trilhas e integração entre os colaboradores.
Já na noite de fechamento, enquanto as mulheres se embelezavam com
o curso de maquiagem, os homens foram pra cozinha e participaram
de uma aula de culinária. Há quem diga que os meninos têm talento.

Nos embalos de
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Com muita música, comida boa e gente bonita o Hospital Ministro Costa Cavalcante realizou mais uma
Festa de Confraternização para seus colaboradores e
médicos, como uma forma de agradecimento a todo
trabalho prestado durante 2012.
O evento é considerado o mais esperado ano, e foi embalado ao
som da banda “Sétimo Elemento”, de Santa Terezinha de Itaipu.
Confira alguns flagrantes feitos pelo fotógrafo Adésio Zanella.
Um dos momentos mais esperados é o jantar. E o Rafain Expocenter preparou
pratos elaboradores e sobremesas especiais para a grande noite.

Tudo foi preparado com muito carinho pela equipe do Recursos Humanos, representadas na festa pela gerente Marinez Burtet, e por suas pupilas Daniela Tereza,
Jocieli Albuquerque e Camila Trevisan.

Com um visual pra lá de charmoso, a enfermeira Eva de Souza (direita) também
virou imã dos holofotes.

Quem aproveitou tudo e curtir todos os momentos, foi o pessoal da farmácia, que
acompanhados com seus familiares, se mostraram animados com a festa.

A técnica em segurança do trabalho Thamella Orsiolli e a educadora física
Hevelyn Specart também atraíram a atenção dos flashs.

CONCURSO NATALINO

UM NATAL PRA LÁ DE ESPECIAL

R

O projeto que iniciou de forma humilde dentro do
Hospital Costa Cavalcanti, ganhou força a cada dia
de sua realização.
O Concurso natalino envolveu 11 setores, que se
dedicaram quando o assunto era decoração com materiais
recicláveis.
Teve papai noel doando sangue, o bom velhinho com equipamento de proteção individual e até árvore feita de CD’s,
jornais e revistas. Além ainda de guirlandas produzidas com
latinhas de refrigerante.
Não conferiu os ganhadores?
O Costinha diz para você:
1º Recursos Humanos e Departamento Pessoal – Um almoço no restaurante Porto Canoas, mais entrada do Parque Nacional, vale bebida e sobremesa
2º Faturamento externo – Um jantar no restaurante Rafain
Oba Oba, com vale show e bebida
3º Arquivo – Um jantar no restaurante Chef Lopes
4º Segurança do Trabalho
5º Hemonúcleo
6º Alojamento Conjunto
7º Nutrição
8º Contabilidade
9º Serviço Social
10º Centro Clínico
11º Marcação de Consultas
PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES.
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