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PROADI-SUS

A nossa UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
Clínica foi selecionada pelo Ministério 
da Saúde para participar do projeto 
“Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a 
Segurança do Paciente em Larga Escala 
no Brasil”, através do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do 
Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). 
Para o desenvolvimento das ações no 
HCP, a equipe de assistência da UTI Clínica 
e a Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) somados às equipes 
da Superintendência Técnica, Gerência 
da Qualidade, Farmácia e Fisioterapia 
Hospitalar terão suporte educativo para 
aprimorar e implantar novas práticas 
seguras no setor. O Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz (São Paulo), é o responsável 
por acompanhar o HCP durante o projeto. 

O que você faz com R$ 10,00? Aqui 
no HCP você pode adquirir uma 
moto e, ainda, ajudar no dia a dia 
do nosso paciente. Iniciativa da 
Rede Feminina, uma moto 0km e 
um capacete serão sorteados no 
dia 30/03/22. Para participar, você 
deve adquirir o seu número com o 
voluntariado ou no setor de captação 
de recursos. O valor arrecadado 
será utilizado para a compra de um 
veículo utilitário para a locomoção 
dos pacientes que precisam ir para 
a Casa de Mirella, por exemplo. 

Últimos dias

REDE FEMININA

DOAÇÃO

O “Saúde em Nossas Mãos” busca prover 
o suporte técnico e metodológico quanto 
a Prevenção de Infecções Relacionadas 
à Assistência a Saúde (IRAS): infecção 
primária da corrente sanguínea associada 
ao uso de cateter venoso central (IPCS-
CVC), infecção em trato urinário associado 
ao uso de cateter vesical de demora (ITU-
AC), pneumonia associada à ventilação 
mecânica (PAV) e da higienização das 
mãos. O projeto do Ministério da Saúde, 
desenvolvido durante o triênio 2021-2023, 
busca reduzir em 30% as taxas de infecção 
relacionadas à assistência em UTIs 
adulto, pediátricas e neonatais do Brasil, 
desenvolver a capacidade das equipes 
em realizar a implantação dos pacotes 
de mudanças relacionadas à prevenção 
de infecções e aumentar a adesão ao 
protocolo de Higiene de Mãos em 30%.
Saiba mais em nosso site hcp.org.br.
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O câncer colorretal, também conhecido 
como câncer de cólon e reto ou de in-
testino, surge no intestino grosso, espe-
cifi camente nas regiões do cólon, reto e 
ânus. Esse tipo de câncer tem maior in-
cidência em pessoas acima dos 50 anos. 
Para alertar sobre a importância da pre-
venção contra este tipo de tumor, apoia-
mos a campanha Março Azul Marinho, 

que também reforça a necessidade do 
diagnosticado precoce para maiores chan-
ces de cura. Os sinais de manifestação do 
câncer colorretal são: dores locais (no ab-
dômen, pélvis ou reto), sangue nas fezes, 
constipação, diarreia, fezes fi nas, náusea, 
obstrução intestinal, anemia, fadiga, perda 
de apetite, perda de peso, entre outros.  

Doar para o HCP é fácil, rápido e seguro.
Utilize a chave pix:
soudoador@hcp.org.br

Ao doar qualquer valor você ajuda 
no tratamento oncológico de nossos 
pacientes. 

Toda doação a gente agradece de 
coração.

Doe pelo pix
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Instagram

Nos pacientes somos eternamente 
gratas.
@andreaalb8

Parabéns Dr.Paulo Vicente pelo 
seu empenho e dedicação por 
mim que Deus lhe abençoe muito. 
@ marta.olv 

Parabéns a todas as doutoras e 
doutores.
@rosicleideirma

Sou paciente do HCP desde de junho de 
2019 e dou graças a Deus estar nesse 
espaço acolhedor, com excelentes 
profissionais (da limpeza, jardinagem, 
seguranças, porteiros, maqueiro, 
atendentes e toda parte médica, como 
técnicos e enfermeiros, ADM, pessoas 
competentes.
@andrea.mota.127

Facebook

Que todas as crianças com câncer 
sejam curadas em nome de Jesus.
@Vilma Mandu

Dra Denise, com seu raio X detectou 
meu diagnóstico rapidamente! Grata a 
Deus segundo a ela. Super profissional 
Câncer de Mama hoje só revisão!
@Joelma Barata

Parabéns a esses anjos da familia HCP 
Deus abençoe cada um. 
@Azenilda Mendes De Albuquerque
Mendes

Deus abençoe imensamente.
@Sandra Pereira

Subestação

Agora contamos com uma nova 
subestação elétrica, instalada pelo 
nosso parceiro Neoenergia para ampliar 
o alcance de energia na instituição, 
principalmente no prédio anexo, onde 
funciona a quimioterapia. A subestação 
é vista como uma grande conquista, pois 
possui quase o dobro da capacidade em 
relação a subestação antiga, além de 
garantir mais segurança e confiabilidade. 
Com a nova subestação de alto nível de 
modernização, a antiga será desativada 
em cinco fases, sempre nos finais de 
semana. A primeira já foi finalizada no 
início de março.

Bem infinito

O Projeto Bem Infinito fez mais uma 
doação muito importante: foram três 
toneladas de alimentos não perecíveis 
trazidos para a instituição. A doação 
foi recebida pelas colaboradoras do 
departamento de captação de recursos 
e da nutrição. Os alimentos vão ajudar 
na produção diária de mais de 2 mil 
refeições.

    www.hcp.org.br
    /sigahcp
    /sigahcp
    /hcppernambuco

Tem novidade boa vindo por aí!! Como 
você já deve ter percebido, o HCP está 
cada vez mais multimídia. E, dessa vez, 
vamos estrear nas plataformas digitais 
de um jeito totalmente diferente. Logo 
mais o primeiro HCPCAST, o podcast da 
nossa instituição. 

A segunda edição da Revista HCP está 
chegando, com informações úteis e 
de qualidade sobre saúde, pesquisa, 
solidariedade e muito mais. Fique 
atento(a) à nossa lista de transmissão e 
demais meios de divulgação. 

No mês de fevereiro o projeto de 
implantação do Núcleo Interno de 
Regulação (NIR), unidade técnico-
administrativa que possibilitará o 
monitoramento do paciente desde a sua 
chegada ao hospital, durante o processo 
de internação e sua movimentação 
interna e externa, até a alta hospitalar. 
Inicialmente o NIR atuará em parceria 
com os profissionais da assistência na 
urgência oncológica. A implantação do 
setor faz parte das ações indicadas 
pela consultoria da Deloitte Brasil, 
responsável pela construção do novo 
Planejamento Estratégico do HCP.

Para celebrar a conclusão de mais uma 
etapa dos programas da residência mé-
dica, multiprofissional e uni profissional 
em oncologia, foi realizado a tradicional 
cerimônia de encerramento na última 
terça-feira (01). O momento marcou a 
união dos residentes de diversas áreas 
que, por três anos vivenciaram experiên-
cias na assistência ao paciente em um 
período longo e difícil provocado pela 
pandemia.

Novidade 1
Novidade 2

Implantação do NIR

Residências

ACONTECEU NO HCP
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Colaborador,
envie sua sugestão
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Jornal em versão digital

hcp.org.br/jornalcomunica

MURAL DA GRATIDÃO
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Conheça mais
na Intranet


