
HOSPITAL MONTE SINAIJUIZ DE FORA-MG
CHECKLIST HOSPITALAR AUTOMATIZADO COM TABLETSCHECKLIST HOSPITALAR AUTOMATIZADO COM TABLETS



DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS
Valores e PolíticasQualidadeAssegurar a Qualidade por meio da excelência no atendimento, buscando sempre a melhoria dos processos e serviços prestados com mentalidade na prevenção dos riscosSegurançaCumprir as interfaces dos processos alinhados à gestão 

MissãoMissão
Prestar assistência hospitalar  com qualidade, segurança, humanização e ética, por Cumprir as interfaces dos processos alinhados à gestão de riscoAcolhimentoAcolher com compromisso às necessidades dos clientes que procuram a instituiçãoÉticaAgir profissionalmente, respeitando as partes interessadas da organização.InovaçãoInvestir continuamente em modelos  de gestão inovadores, capacitação do corpo clínico e funcional, agregados a  equipamentos de tecnologia de ponta. 

humanização e ética, por meio de tecnologia moderna e profissionais  comprometidos
Visão 2018Visão 2018

Ser reconhecido pela qualidade da assistência hospitalar com ênfase em alta complexidade. agregados a  equipamentos de tecnologia de ponta. SustentabilidadeDesenvolver e estimular ações no campo social, ambiental e econômico, atendendo as necessidades atuais com visão de longo prazo.

complexidade.



PERFIL INSTITUCIONAL



PERFIL INSTITUCIONAL
Hospital Geral e Maternidade;
 Inaugurado em 26 de março de 1994; Inaugurado em 26 de março de 1994;
 Sociedade por Quotas;
 Corpo Clínico Aberto: 1295 Médicos Inscritos (576 internam pelo menos 1 vez ao ano);
 Força de Trabalho: 1037 colaboradores.



HISTÓRICO
 Consolidando seu Complexo Hospitalar, o Hospital Monte Sinai completa 23 anos de atividades em 2017;

O Hospital Monte Sinai foi criado para ser um centro de excelência da saúde na Zona da Mata Mineira;

 Busca consolidar a referência em alta complexidade para mais de 2  Busca consolidar a referência em alta complexidade para mais de 2 milhões de habitantes, alcançando toda a Zona da Mata Mineira e o Sul Fluminense.



HISTÓRICO
 Foi o primeiro hospital de Minas a receber a Acreditação Hospitalar, em 2003;

O Monte Sinai também é o único, na região, a conquistar uma Acreditação Internacional. 



DESTAQUES 2016/2017
 Ampliando sua capacidade de oferta na alta complexidade, o Monte Sinai acaba de ser credenciado para realização de Monte Sinai acaba de ser credenciado para realização de transplante hepático;
 Primeiro hospital privado do interior de Minas Gerais autorizado pelo Ministério da Saúde para este procedimento e para Transplante de Medula Óssea com uma nova e ampla unidade;
 Inauguração da nova estrutura de Emergência com foco nos atendimentos de alta complexidade;



DESTAQUES 2016/2017
 Dobrou a capacidade do pronto-atendimento do hospital e passou a oferecer à região um conceito inovador no socorro às urgências e grandes emergências;e grandes emergências;
 O hospital foi credenciado pelo Ministério da Saúde como um dos seis centros para transplante de fígado no Estado de Minas; 
 Construção de um novo Centro de Oncologia;
 Ampliação do Centro Cirúrgico, que dobra a capacidade com 13 salas;



CAPACIDADE OPERACIONAL





 Usado para identificar e apontar não conformidades;
CHECKLIST: PARA QUE SERVE?

 Direcionar as ações para melhoria e manutenção da qualidade dos leitos;

 Acompanhar a relação da qualidade dos leitos checados com o Acompanhar a relação da qualidade dos leitos checados com o controle de infecção, os indicadores de qualidade, as pesquisas de satisfação e a segurança do paciente.



 Uso de papel e necessidade de digitação de formulários;
CHECKLIST HOSPITALAR MANUAL 

 Não há exatidão no horário da realização da checagem;

 Os indicadores são baseados em dados possíveis de erros;

 Alto tempo na entrega do leito .



CHECKLIST HOSPITALARMANUAL



CHECKLIST HOSPITALARMANUAL



CHECKLIST HOSPITALAR AUTOMATIZADO 
 Checklist realizado via tablet;
 Agilidade de entrada dos dados de checagem; Agilidade de entrada dos dados de checagem;
 Processo de conferência e liberação dos quartos confiável;
 Substitui processos manuais informatizando os formulários;
 Indicadores e estatísticas são automaticamente gerados; Indicadores e estatísticas são automaticamente gerados;
 Ganho de tempo e redução de erros.



CHECKLIST HOSPITALAR AUTOMATIZADO
 Garantia da segurança do paciente e eficiência do processos.
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CHECKLIST HOSPITALAR AUTOMATIZADO



CONTROLE DE LACRES DE LEITOS ATRAVÉS DO CHECKLIST AUTOMATIZADO 
 O lacre é rompido no momento da chegada do paciente; O lacre é rompido no momento da chegada do paciente;

 Medida auxiliar no trabalho de controle da higienização econtrole de infecção hospitalar;

 Garantindo segurança e bem estar ao paciente.
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