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PQRio 2015: Fundação Saúde
conquista categoria prata

A Fundação Saúde conquistou a categoria Prata do

(Hemorio) foi premiado na categoria Ouro. A categoria

Prêmio Qualidade Rio (PQRio) - ciclo 2015. O prêmio, que é

prata também foi conquistada pelo Instituto Estadual

concedido pelo Governo do Estado às instituições públicas

de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC). O Instituto

e privadas que primam por uma gestão eficaz e produtiva,

Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras (IETAP) e a

foi entregue no dia 21 de dezembro, em cerimônia

Central Estadual de Transplante receberam o prêmio

realizada na Sala Cecília Meireles, no Centro do Rio.

na categoria bronze, enquanto o Instituto Estadual

Unidades geridas pela Fundação Saúde também

de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE)

foram agraciadas, em diversas categorias. O Instituto

e o Hospital Estadual Santa Maria (HESM) receberam

Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti

menção honrosa.
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Hemorio promove evento de coleta móvel
de sangue, na Cinelândia

IEDE comemora Dia Mundial do Diabetes
com evento no Campo de Santana
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Com a palavra, a diretora...
Missão
O ano de 2015 acabou turbulento para a área de
saúde do Estado do Rio, mas, em meio ao olho do furacão,
tivemos boas notícias. A Fundação Saúde participou pela
primeira vez do Prêmio Qualidade Rio, concedido pelo
Governo do Estado, e foi agraciada na categoria prata
em excelência, comprovando os esforços para cumprir a
missão de gerenciar com eficiência nossas unidades de
saúde estão sendo reconhecidos.
Ainda na linha administrativa, entrou para o rol da
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde
(ANFES), o que possibilitará o reforço na qualidade dos
serviços prestados aos hospitais sob nossa gestão, uma
vez que haverá a possibilidade de se conhecer práticas
bem sucedidas de outras entidades, que podem servir de
espelho para ações futuras.
E para iniciar o ano na tentativa de imprimir maior
produtividade e eficácia na administração das unidades
geridas pela Fundação Saúde, aconteceram reuniões, com
os diretores e colaboradores do IECAC, do IEDE, do Hemorio
e do HESM, para elaboração do planejamento estratégico
2016 de cada unidade. Na ocasião, avaliou-se o que pode
ser aperfeiçoado em termos de infraestrutura, pessoal e
demais setores administrativos e operacionais.
Em 2015, a Fundação Saúde apoiou ainda mais uma
Semana do Doador, promovida pelo Hemorio e outros
parceiros, quando colaboradores se voluntariaram para
auxiliar na dinâmica do evento. Também foi dado apoio ao
IEDE, que levou, ao Campo de Santana, no Centro do Rio,
informações sobre o Diabetes, à população que passava
no local.
Para este ano, é preciso reforçar a atuação da Fundação
Saúde frente às unidades e dar continuidade aos projetos
que foram desenvolvidos ao longo dos meses, incluindo os
voltados ao compromisso com ações de responsabilidade
social. Que 2016 seja mais um ano de realizações para a

Gerenciar unidades públicas de saúde alinhada à
Secretaria de Estado de Saúde
Visão
Ser o melhor modelo de gestão de unidades
públicas de saúde
Valores
Comprometimento, Eficiência, Respeito,
Transparência e Aliança
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Fundação Saúde busca aprimoramento da gestão
Entidade ingressou na Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde
A Fundação Saúde passou a fazer parte da Associação
Nacional de Fundações Estatais de Saúde (ANFES), com o

econômicos, jurídicos, normativos e institucionais
dessas entidades.

objetivo de reforçar sua missão de promover uma gestão

Entre as atribuições da associação estão apoiar e

eficiente e colaborativa do serviço público de saúde no

assessorar tecnicamente seus associados; consolidar um

Estado do Rio de Janeiro.

marco legal regulatório dessas entidades, comprometido

Com esta adesão, a Fundação Saúde garante o

com a universalização dos serviços de saúde; exercer

aprimoramento das ferramentas de gestão pública,

atividades que resguardem e defendam os interesses

aumentando os padrões de qualidade do serviço

das entidades associadas; e a articulação das fundações

prestado e o incremento das atividades de ensino,

associadas junto aos variados entes da Federação e aos

pesquisa e capacitação de recursos humanos. Além

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

disso, fortalece seu perfil estatal, na busca por um
atendimento célere e humanizado nas unidades.

Para a diretora executiva da Fundação Saúde,
Clarisse Lobo, integrar o quadro de associados da ANFES

A ANFES é uma associação sem fins lucrativos,

é um passo importante para garantia da qualidade dos

apartidária, fundada em 2013, que reúne Fundações

serviços prestados nas unidades. “A constante troca de

Estatais de direito privado do Brasil, que atuam

informações e de experiências entre as fundações que

na prestação de serviços de saúde pública. Seu

fazem parte da associação será fundamental para o

compromisso é o de promover os interesses políticos,

aprimoramento do nosso trabalho”, afirmou.

Unidades de saúde elaboram
Planejamento Estratégico para 2016

Em dezembro, a Diretoria de Planejamento Estratégico da Fundação Saúde se reuniu com diretores e colaboradores
do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), do Instituto Estadual de Hematologia
Arthur Siqueira Cavalcanti (Hemorio), do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC) e do Hospital
Estadual Santa Maria (HESM), para elaboração do planejamento estratégico para 2016. Na ocasião, foram discutidas
questões sobre infraestrutura, pessoal, insumos e outros pontos pertinentes para o bom andamento das atividades
de cada unidade. As reuniões também foram realizadas com as equipes do Programa Estadual de Transplante (PET)
e do Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras (IETAP), em fevereiro e outubro, respectivamente.
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Qualidade de vida em foco
Promover o bem-estar dos seus colaboradores e da comunidade em geral. Foi imbuída dessa missão que a Fundação
Saúde desenvolveu ações, ao longo do ano, as quais visavam à promoção da qualidade de vida. Confira o que foi
realizado:
Campanha de Carnaval - Foi promovida campanha de conscientização
quanto à importância da utilização de preservativos na prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis. Foram distribuídas mais
de duas mil camisinhas, folders e panfletos aos trabalhadores e
visitantes do edifício Cayru, prédio onde está situada a sede da
Fundação Saúde.

Hipertensão – Profissionais de saúde aferiram a pressão e deram
informações sobre a hipertensão às pessoas que transitavam pela
portaria do prédio onde está localizada a Fundação Saúde. A ação
aconteceu, em abril, em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão Arterial.

Dia Nacional da Saúde - Em agosto, colaboradores da Fundação Saúde
e das empresas alocadas no edifício Cayru participaram de campanhas
de vacinação, palestras, sessões de ginástica laboral e de técnicas de
relaxamento promovidas pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas,
em homenagem ao Dia Nacional da Saúde.

Outubro Rosa - A campanha nacional Outubro Rosa, voltada para a
prevenção do câncer de mama, também foi lembrada. Colaboradores
da Fundação Saúde, trabalhadores do entorno da sede e os profissionais
de saúde do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz
Capriglione (IEDE), do Instituto Estadual de Hematologia Arthur de
Siqueira Cavalcanti (Hemorio) e do Instituto Estadual de Cardiologia
Aloysio de Castro (IECAC) assistiram o filme “Uma Chance para Viver” e
participaram de palestras sobre a doença.
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Novembro Azul – Ao longo do mês de novembro, o foco foi a
campanha nacional de conscientização quanto à importância
da prevenção contra o câncer de próstata. Colaboradores
da sede e profissionais do Instituto Estadual de Diabetes e
Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), do Instituto Estadual
de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) e do
Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC)
foram convidados para assistir a peça “Se cuida, mané!
Homem que se cuida aproveita o melhor da vida”, que trazia
no roteiro uma série de dicas, não só relacionadas ao câncer,
mas também a outras doenças.

Ações de Natal – No dia 07 de dezembro, a Fundação
Saúde levou o grupo Cantareiros para se apresentar
nas suas unidades de gestão. Profissionais de saúde
e pacientes ouviram músicas de natal, cantadas
pelas quase 20 vozes do coral. Em outro momento,
os colaboradores se cotizaram para a compra de
garrafinhas personalizadas, as quais foram entregues
aos pacientes do IECAC, do IEDE, do Hemorio, do IETAP
e do HESM. Na ação, o chefe de RH do IECAC, José
Maurício Grossi, vestiu-se de papai noel para levar as
lembranças e mensagens de natal aos beneficiados.

Hemorio é recertificado
O Hemorio foi recertificado pela Associação Americana
de Bancos de Sangue (AABB). É a oitava vez consecutiva
que o hemocentro recebe a certificação, comprovando a
excelência e a qualidade no sangue oferecido à população
do Estado do Rio de Janeiro. A AABB tem como objetivo
promover o desenvolvimento científico da Hemoterapia e
o Hemorio foi a primeira instituição fora dos Estados Unidos
a obter esse certificado, que é reavaliado a cada dois anos.
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IEDE em prol da prevenção do Diabetes
Em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, comemorado no dia 14 de novembro, o Instituto Estadual de Diabetes
e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) realizou, naquele mês, no Campo de Santana, ação de conscientização quanto à
importância dos cuidados com a saúde, para prevenção da doença. Profissionais da unidade atenderam à população, dando
dicas sobre alimentação saudável, realizando testes de glicemia e orientando quanto à saúde dos pés. Cerca de 600 pessoas
foram atendidas. A unidade também iluminou a fachada de azul, para alertar sobre o diabetes. O evento teve o apoio da
Drogaria Venâncio, que participou do edital de chamamento público para captação de patrocínio, realizado pela Fundação
Saúde, que é gestora do Instituto.

Doação de sangue na Cinelândia
De 25 a 27 de novembro, a Cinelândia sediou a ação de coleta móvel promovida pelo Hemorio, em comemoração
à Semana Nacional do Doador de Sangue. No período, 1.067 bolsas foram coletadas, de um total de 1.424 pessoas
que passaram pela triagem. A campanha de doação de sangue também abarcou a sede da unidade e os outros 26
hemocentros, totalizando 4.611 bolsas a mais para o estoque. O evento teve o apoio da Fundação Saúde e de outras
instituições parceiras do Hemorio. O objetivo da ação foi aumentar os estoques de sangue para as festas de fim de
ano, além de fidelizar novos doadores. O Hemorio abastece com sangue e derivados cerca de 200 unidades de saúde
conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o estado.

