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Premiações

Estrutura

A Folha HP

O Hospital Pompéia entre-
gou a reforma do setor 500, 
uma das alas de internação 
da instituição. O investimen-
to foi de R$ 841 mil, adicio-
nando três quartos ao proje-
to, que agora conta com 15 
– sete privativos e oito semi-
privativos. A modernização 
abrangeu ainda áreas úteis, 
como posto de enfermagem/
prescrição médica, sala de 
utilidades, rouparia do setor, 
dois depósitos para equipa-
mentos e materiais de limpe-
za e copa de distribuição.

Acreditação com
Excelência Hospitalar 
enaltece a gestão do 
Hospital Pompéia

Hospital Pompéia 
conclui reforma do 
setor 500

Apresentamos este novo ca-
nal de comunicação institucio-
nal com o corpo clínico do hos-
pital, trazendo informações e 
atualizações do dia a dia da ins-
tituição. Com a iniciativa, que-
remos aproximar a instituição 
de seus médicos, contribuindo 
para o crescimento e a melho-
ria contínua das atividades do 
Pompéia.

Este meio é uma via de mão 
dupla: da mesma forma que 
compartilharemos o que acon-
tece dentro do hospital, esta-
mos abertos a sugestões e pro-
postas para tornar o Hospital 
Pompéia ainda mais preparado 
e qualificado para o paciente. 
Aproveitem a leitura!

O Hospital Pompéia foi acredi-
tado com excelência na qualidade 
de serviços de saúde oferecidos. 
Este é o mais alto nível concedi-
do pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). O processo 
foi conduzido pelo IQG, maior ins-
tituição acreditadora do país. O 
processo de acreditação assegu-
ra que o cuidado com o paciente 
é uma prioridade da instituição de 
saúde. O Pompéia é agora um 
dos 6 hospitais de nível 3 no Rio 
Grande do Sul. O resultado mos-
tra a evolução do Hospital em sua 
qualidade de gestão, já que é a 
primeira vez, desde 2006, que o 
Pompéia conquista a certificação 
com excelência. Para alcançar 
a meta foram implantadas diver-
sas medidas que eliminam buro-

cracias, diminuem desperdícios 
e aumentam a segurança dos 
pacientes e a produtividade do 
corpo médico. Afinal, uma insti-
tuição acreditada deve atender a 
um rigoroso conjunto de normas 
e legislações do setor de saúde. 
Para alcançar este objetivo, foram 
efetivadas medidas como a im-
plantação dos programas de Parto 
Seguro e Cirurgia Segura, o moni-
toramento mais acurado dos indi-
cadores clínicos, implementação 
de projetos de melhoria utilizan-
do a ferramenta Lean Six Sigma, 
dentre diversas outras ações. No 
dia 15 de abril, o hospital Pompéia 
faz o anúncio oficial da conquista. 
O Golden Day, como foi chamado, 
aconteceu no teatro da FSG, reu-
nindo em torno de 500 pessoas.



O Hospital Pompéia inaugurou 
o Microscópio Zeiss S88, equipa-
mento de ponta que melhor aten-
de às especificações para neuro-
cirurgias e cirurgias complexas. O 
aparelho foi utilizado pela primeira 
vez em uma microcirurgia em tu-
mor cerebral, no início do mês de 
junho, pelos médicos Joel Macha-
do, Leovegildo Frigeri e Marcelo 
Frigeri. A chegada do equipamen-
to proporciona procedimentos de 
alta complexidade que não eram 
possíveis antes, como a anasto-
mose microvascular intracraniana 
ou endarterectomia, por exemplo. 

O Hospital Pompéia captou R$ 
1,7 milhão de 45 empresas de 
todo o Brasil, via PRONON, pro-
grama do Governo Federal que 
permite às empresas destinarem 
1% de seu Imposto de Renda para 
iniciativas que auxiliem no atendi-
mento oncológico.

Com a verba, a instituição irá ad-
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Com novo equipamento, 
Hospital Pompéia passa a realizar
neurocirurgias de alta complexidade

Mais de R$ 1,7 milhão para 
o diagnóstico do câncer

Fale com a gente
Não fique na dúvida!
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Equipamentos

Pronon

Aviso

O Hospital Pompéia é um dos 
únicos hospitais brasileiros a dis-
ponibilizar esse modelo de equi-
pamento, demonstrando mais 

uma vez seu compromisso com a 
segurança do paciente, serviços 
de qualidade e inovação no cuida-
do com a vida.

quirir mais uma máquina de Tomo-
grafia Computadorizada 32 CH, 
equipamento que gera imagens 
em 360° ao redor do paciente. Ela 
possui maior resolução e permite 
expor o paciente por menos tem-
po à radiação. O objetivo é dimi-
nuir a fila de espera por exames 
da área oncológica.

Reunião do corpo clínico com a direção do 
Hospital Pompéia
Quando: 24/07, às 19h15min
Onde: Auditório do 9º andar
Na pauta:
1. Assuntos gerais
2. Obra do Centro Ambulatorial e Edifício Garagem
3. Processo assistencial 

Ao final, será servido um coquetel para integração e 
encerramento.


