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Laboratório é mais...

Mais conforto, mais espaço e muito mais qualidade no atendimento!

O

Laboratório de Análises Clínicas da
Fundação de Saúde
Itaiguapy — administradora do Hospital Ministro
Costa Cavalcanti (HMCC) — vem,
ao longo dos anos, investindo em
excelência técnica e estrutural.
Prova disso, é a nova estrutura do
laboratório inaugurado no último
mês.
A farmacêutica e bioquímica,
Viviane Trevisol, diz que o inves-

timento vem com o intuito de
melhorar o atendimento prestado ao paciente. Segundo ela, são
realizados em média 40 mil exames por mês, durante 24 horas
por dia. “O novo espaço contém
adaptações na área física para
atender a maior demanda de
pacientes e também às normas
regulamentadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária”,
destaca.
O novo local vai permitir a cen-

tralização dos serviços num único
local. São quatro boxes individualizados, mais uma sala específica
para mulheres, uma para homens, uma para crianças e uma
sala exclusiva para exames mais
demorados, que exigem que o
paciente permaneça mais tempo
no laboratório.
Com investimentos de 500 mil reais, recursos da Fundação Itaiguapy e da Itaipu Binacional, o prédio dispõe de infraestrutura com

491 metros quadrados. Além de
maior e mais confortável, oferecerá um atendimento mais rápido
também. “A capacitação contínua
dos profissionais e a busca de
novas tecnologias que resultem
na qualidade do atendimento
ao usuário, são diferenciais que
o HMCC tem buscado também”,
destaca a gerente.

Serviço
O laboratório da Fundação de
Saúde Itaiguapy funciona de segunda à sexta-feira, das 7 às 18
horas e aos sábados das 7 às 11
horas. Mais informações pelo telefone 3576-8024.
Av. Marapá, 425 – Vila “A” - no antigo prédio de pronto-atendimento

do HMCC. “É importante lembrar, que os resultados de exames podem ser retirados também pela internet, por meio do
site www.hmcc.com.br no link
“resultados de exames”.

Fotos: Nilton Rolim

Editorial

Desafios
da vida
Sr. Rogério Soares Böhm
diretor administrativo-financeiro

A

Assim como uma
pedra preciosa torna-se valiosa por
causa da fricção
que sofre e o ouro, que torna-se
mais puro ao passar pelo fogo,
homens e mulheres se tornam

Educação

Q

melhores ao passar pelas tribulações da vida.
Aqueles que possuem sabedoria
para transformar em aprendizado
cada obstáculo serão firmes como
a águia e aproveitarão os ventos contrários para conquistarem

voos mais altos. Em Isaías 40:31 a
palavra de Deus nos diz “Mas os
que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com
asas como águias; correrão e não
se cansarão; caminharão e não se
fatigarão”.
Todos nós podemos nos tornar
grandes conquistadores, mas para
isso é necessário acordarmos, levantarmos, encararmos os desafios e avançarmos sempre.
É com esse espírito que a Fundação de Saúde Itaiguapy e todos os
vencedores que trabalham diaria-

mente no HMCC, avançam, superando os desafios de atuar na
área de saúde. Alguns exemplos
são citados nesta edição, como
o novo laboratório, o planejamento do Instituto de Ensino
e Pesquisa, além de outros assuntos, como a sustentabilidade
ambiental e a financeira, por
meio do concurso de ideias e
também a campanha do silêncio.

Primeiros passos

ue o Hospital Ministro Costa Cavalcanti sempre foi um incentivador do conhecimento, todos já sabem. Hoje, mais
do que nunca, tem investido para melhorar ainda mais a
área de educação dentro do HMCC.

Com a reinauguração do Centro de Estudos em 2012, o hospital deu
os primeiros passos para a implantação de um Instituto de Ensino e
Pesquisa (IEP). E é isso que vem acontecendo.
Cerca de 22 profissionais de diversas áreas do HMCC têm participado
da produção do Planejamento Estratégico do IEP.
O Instituto terá a responsabilidade de gerar e disseminar o conhecimento, qualificar novos profissionais, e prover um ambiente que favoreça a atração e retenção de talentos. A atividade de pesquisa promove
a geração de conhecimento e garante ao HMCC o papel de ator no
avanço da assistência.

Atletas do HMCC

Newsletter

Mais informações
para você!

O Hospital Costa Cavalcanti
ganhou em agosto um novo
informativo. O periódico
de quatro páginas vem com o intuito de ampliar a interação do
HMCC com a comunidade de Foz do Iguaçu e região.
O jornal será distribuído eletronicamente, em edições mensais,
com informações sobre a área da saúde e qualidade de vida.
Produzido pela Comunicação Social da Itaipu Binacional, ele ganhará um reforço dos profissionais e médicos do HMCC também.
Confira mais no endereço www.hmcc.com.br

Este mês O Costinha abre um espacinho para as amigas Karina
Alencar, Tatiana Falkemberg e Ariana Ferraz. As faturistas do HMCC,
frequentemente participam das corridas de rua de Foz do Iguaçu. Para
a foto, elas posaram na chegada da 6ª Corrida da Polícia Militar.

Sustentabilidade

De mãos dadas com o meio ambiente

A

O comitê é constituído por cinco membros de diferentes áreas, sendo coordenado pela gerente
da secretaria executiva, Silvana Bidutti.
Anderson Risden (nutrição) / Francielle Fucks (APC) / Silvana Bidutti (Secretaria Executiva) /
Sandra Schio Coelho (contabilidade) e Thâmella Orsiolli (Sesmt)

cada dia se fala mais
em sustentabilidade
e recursos renováveis. Pensando em
construir uma cultura sustentável
e respeitar ainda mais o meio ambiente, o Hospital Ministro Costa
Cavalcanti (HMCC) recentemente
criou o Comitê de Sustentabilidade Ambiental.
A proposta do grupo é reduzir os
impactos ambientais causados
pela atividade hospitalar. “Pretendemos em todas as atividades, envolver os colaboradores, clientes,
fornecedores e também a sociedade, além de estimular comportamentos voltados às práticas de
reciclagem, reutilização e redução
do consumo”, pontua a coordenadora do Comitê, Silvana Bidutti.
O HMCC vai consolidar ações e
iniciativas voltadas à conscientização e adoção de práticas sustentáveis, por meio de campanhas que
levam em consideração todas as
premissas do conceito, seja ele,
ambiental, social a econômico.

I9

Explosão de ideias

I

dentificar talentos é o principal
foco do concurso de ideias do
Hospital Costa Cavalcanti.
“I9 sua ideia no HMCC” surgiu para
estimular o surgimento de ideias
inovadoras para o contexto hospitalar.
Segundo a Camila Trevisan, responsável pelo projeto, o hospital é
um ‘mar’ de pessoas criativas que
não tem a oportunidade de expor
suas ideias, então este é o canal e
a chance deles potencializarem a
criatividade de cada um.
Dos trabalhos inscritos com o tema
sustentablidade financeira, seis
serão escolhidos pela Comissão

Julgadora para a próxima fase que
consiste em realizar uma apresentação do projeto em uma data ainda
a ser definida.
A Comissão será composta por pessoas indicadas pelo Conselho Diretor da Fundação de Saúde Itaiguapy, administradora do HMCC. “Os
avaliadores não terão nenhuma
relação com os colaboradores que
inscreveram os trabalhos, a fim de
gerar confiabilidade no concurso”,
frisa Camila.
Você não se inscreveu?
Não se chateie. O concurso será
anual e em 2014 você terá mais
uma oportunidade.

Primeiro colocado: Um Iphone 4S Apple
Segundo colocado: Um Notebook LG
Terceiro colocado: Uma Câmera Digital
Samsung.

Atenção!
Marque já em sua agenda:
Festa de Confraternização do HMCC, dia 15 de novembro
às 20h30 no Hotel Rafain Expocenter. Mais detalhes, em
breve. Aguardem!

Campanha do silêncio

Coluna do leitor

Legal é fazer silêncio no hospital!

P

ara alertar os pacientes, acompanhantes, médicos e colaboradores do Hospital Costa Cavalcanti sobre a importância de se fazer silêncio no ambiente
hospitalar, a Comissão de Humanização, lançou
recentemente a “Campanha do Silêncio”.
Especialistas contam que o barulho elevado é um
inimigo silencioso porque causa uma série de malefícios sem que nos demos conta. A fadiga auditiva
e o desgaste psicológico estão diretamente ligados à
quantidade e à intensidade de ruídos e ao tempo de
exposição a eles.
- Evite conversar em voz alta nos corredores
do hospital
- Use o celular no volume baixo ou o coloque no vibracall
- Fique atento para não deixar a porta bater
Use sapatos que não façam barulho

Olá leitores do O Costinha!
Este espaço agora será reservado para você, que gostaria
de estar mais próximo deste
jornal.
Sugerido pelo gerente do
suprimentos, Orlei Dossa,
a proposta é que em cada
edição, saia alguma sugestão,
opinião ou até algum pequeno
texto sobre algum assunto de
interesse do HMCC.
Portanto, para você que quer
participar, envie um e-mail
para imprensa@hmcc.com.br
ou uma comunicação interna
(tasy) para 3035, Débora Black
Nascimento

A Comissão de Humanização agradece a todos os colaboradores que de alguma forma
estiveram presentes no pitstop ajudando na
conscientização.
Participe você também, esta campanha é
por tempo indeterminado. E lembre-se: “O
ruído pode parar, o hospital não!”

CIPA

A

Renovar é preciso

nova Comissão Interna de Prevenção
de Acidente (cipa)
gestão 2013-2014 já
iniciou suas atividades.
Na cerimônia de posse, os 22
novos integrantes receberam

as boas-vindas e conheceram a
nova presidente: a coordenadora
administrativa Luciana Ribeiro. Ela
aproveitou para agradecer a confiança e afirmar sobre a relevância
desta equipe para o hospital. “A
Cipa tem a função de dar respal-

do e cuidar da saúde do colaborador, por meio de um trabalho
preventivo, então conto com a
colaboração de todos para que
possamos dar continuidade aos
trabalhos”, orientou.
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O Costinha está aberto para divulgação de notícias
do interesse de todos. Envie ideias de reportagens
e informações sobre eventos, seminários e encontros.
Sugira histórias para serem contadas em nosso
informativo. As mensagens podem ser mandadas para:
imprensa@hmcc.com.br ou pelo Tasy para Débora Black

