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A união da alta
complexidade
em Goiás
Ahpaceg amplia seu quadro de associados
e fortalece a união dos hospitais privados
de alta complexidade em Goiás, passando
a representar as principais especialidades
médicas. Localizados em Goiânia, Anápolis,
Aparecida de Goiânia, Catalão e Rio Verde,
cidades estratégicas do Estado, os associados
são referências sólidas na assistência
hospitalar em todo o Centro-Oeste do País.
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Ahpaceg e Albert Einstein vão
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EDITORIAL

A honra e a responsabilidade de
representar a alta complexidade em Goiás
A força e a grandeza
da Ahpaceg estão
na coesão de
nossos associados,
hospitais que temos
a honra e a grande
responsabilidade de
representar

A Ahpaceg foi criada em Goiânia há
14 anos, em 13 de agosto de 2003, com o
objetivo de suprir uma lacuna que existia na representatividade dos hospitais de
grande porte junto aos compradores de
serviços de saúde.
Além deste fortalecimento para as
negociações com as operadoras de planos de saúde, o grupo de hospitais que
deu origem à Associação queria mais. Os
associados buscavam, juntos, melhorar

a qualidade e a segurança dos serviços
prestados à população, a maior profissionalização da gestão hospitalar e o crescimento sustentável do setor.
Com esses ideais, que logo se transformaram em planos de trabalho, estamos, há quase uma década e meia, conduzindo a Ahpaceg. Hoje, nossa Associação
figura entre as entidades classistas mais
representativas e de maior credibilidade
no Estado.
Temos um diálogo direto com os
compradores de serviços de saúde, somos reconhecidos pela sociedade, uma
fonte constante de informações para a
imprensa e nossos pleitos chegam aos
gestores de saúde.
Alcançamos esse status com muito
trabalho, seriedade, ética e a união de
nossos hospitais. A força e a grandeza da
Ahpaceg estão na coesão de nossos associados, hospitais que temos a honra e a
grande responsabilidade de representar.
Por isso, o ingresso de um membro
é criteriosamente analisado pelo grupo
e sua aprovação comemorada por todos.
Assim, celebramos mais um ano e com
o nosso quadro de associados cuidadosamente construído e ampliado.
Hoje, representamos 21 hospitais
goianos, referências sólidas nas áreas de
cardiologia, ginecologia e obstetrícia,

neurologia, ortopedia, pediatria e outras
especialidades médicas. Com esse grupo,
que congrega hospitais que comungam
do ideal da Ahpaceg, seguimos trabalhando para oferecer à sociedade uma
assistência hospitalar com qualidade e
segurança.
Dr. Haikal Yaspers Helou
Presidente
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Hospitais Associados

Hospital Amparo
Hospital Anis Rassi
Hospital da Criança
Hospital de Acidentados
Hospital do Coração
Hospital Evangélico Goiano
Hospital Infantil de Campinas
Hospital e Maternidade Jardim América
Hospital Monte Sinai
Hospital Nasr Faiad
Hospital Ortopédico de Goiânia
Hospital Samaritano de Goiânia
Hospital Santa Genoveva
Hospital Santa Helena
Hospital Santa Mônica
Hospital Santa Terezinha
Hospital São Francisco de Assis
Hospital São Nicolau
Instituto de Neurologia de Goiânia
Instituto Ortopédico de Goiânia
Maternidade Ela
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EINSTEIN

Ahpaceg e Hospital Albert Einstein ﬁrmam
parceria para capacitar enfermeiros

A Ahpaceg sabe
que a capacitação
e a atualização
proﬁssional dos
trabalhadores
da saúde são
fundamentais para
a qualidade dos
serviços prestados
e inova com
um investimento
nesta área

Defensora da atualização profissional dos trabalhadores da área da saúde,
a Ahpaceg está investindo
na capacitação continuada do quadro de pessoal
dos hospitais associados. E
para executar esse projeto,
que terá início com o setor
de enfermagem, a Associação buscou a parceria da
já reconhecida excelência
do Centro de Educação em
Saúde Abram Szajman do
Hospital Albert Einstein.
A parceria foi discutida em reuniões
entre as instituições e firmada após uma
visita técnica de representantes do setor
de enfermagem de hospitais associados e
da coordenadora da Educação Continuada em Enfermagem da Ahpaceg, Madalena Del Duqui Lemes, ao Instituto Israelita
de Ensino e Pesquisa, em São Paulo.
Dois cursos já estão programados. O
primeiro, que acontecerá nos dias 30 de
setembro, 1º e 2 de outubro, será voltado
para enfermeiros gestores. Madalena Del
Duqui Lemes espera que o curso “Gestão
e Liderança de Enfermeiros” contribua

para que esses profissionais reconheçam e
assumam seu papel de liderança e supervisão, sendo uma referência para a equipe
técnica e dando maior eficiência à função.
Outro curso programado vai abordar as seis metas internacionais de segurança do paciente. O curso será aberto
a enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem. Com essa parceria com o
Albert Einstein, a Ahpaceg busca aperfeiçoar o quadro de pessoal de seus associados e, consequentemente, melhorar
a qualidade e a segurança dos serviços
prestados à população.

Expansão do conhecimento
em prol da saúde
A filosofia do Hospital Israelita Albert Einstein é trabalhar
para a sociedade, o que inclui o compartilhamento do conhecimento que faz da instituição uma das principais do País na área
da saúde. Assim, conforme explica Gabriela Tângari Nascimento,
representante de Novos Programas de Ensino, o Albert Einstein
tem buscado disseminar o que faz de bom para outras instituições.
E a parceria com a Ahpaceg, segundo ela, é muito bem vista
pelo Albert Einstein, pois traz para Goiás um pouco da experiência, do conhecimento e da informação deste grande hospital. Os
cursos são definidos e customizados de acordo com a demanda
da Associação.
Os dois cursos já programados marcam o início da parceria
que deve se estender a profissionais de outros setores dos hospitais
e poderá incluir cursos de educação à distância e pós-graduação,
como os já realizados em Belo Horizonte, Maceió e Rio de Janeiro.
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NOVOS ASSOCIADOS

Ahpaceg amplia o quadro de associados
A Associação agora
representa 21 hospitais
goianos, que são referências
no Centro-Oeste em alta
complexidade nas principais
especialidades médicas

A Ahpaceg recebeu, no primeiro semestre de 2016, quatro novos associados: o
Hospital do Coração, Hospital Ortopédico
de Goiânia e Maternidade Ela, os três de
Goiânia, e o Hospital Santa Terezinha, de
Rio Verde. Com a entrada destes importantes sócios, a Ahpaceg encerrou o processo
de ingresso de novos membros neste ano,
completando seu quadro de associados
com a satisfação de representar 21 hospitais goianos, que são grandes referências em
especialidades médicas, como cardiologia,
ginecologia e obstetrícia, neurologia, ortopedia e pediatria.
Criada há 14 anos (leia mais no Editorial, na página 2), a Ahpaceg, ressalta sua

diretoria, é a legítima e única entidade representante destes associados em negociações coletivas com operadoras de planos de
saúde, uma função que desempenha sempre
buscando a sustentabilidade dos hospitais e
com um compromisso ético e responsabilidade social.
Além desta representatividade, os associados da Ahpaceg contam com importantes serviços, como a Assessoria Jurídica,
Assessoria de Comunicação e a Central de
Compras da Associação. As reuniões semanais dos administradores dos hospitais
também possibilita um grande compartilhamento de informações e conhecimentos
entre os associados.

O que dizem os novos associados
“Ao fazermos parte da Ahpaceg podemos,
por exemplo, participar de negociações com os
convênios e buscar soluções mais apropriadas
para nosso hospital e, além de contarmos com
essa representatividade, podemos usufruir dos
serviços prestados pela Associação”, disse o médico Carlos Roberto Garcia, do Hospital Ortopédico de Goiânia, para quem a entrada do HOG
na Ahpaceg fortalece a ortopedia em Goiás.
A superintendente do Hospital do Coração, Jacqueline Lopes Rodovalho, explicou
que buscou na Ahpaceg a união dos hospitais
de alta complexidade, com o objetivo de melhorar o relacionamento e negociações com as

operadoras de saúde, governo e sociedade, visando o desenvolvimento do mercado de saúde em Goiás de forma crescente e sustentável,
tendo como alicerce para a tomada de decisões
a busca permanente da melhoria continua dos
processos hospitalares, médicos e assistenciais,
e, claro, visando a segurança do paciente.
Para o diretor geral da Maternidade Ela,
Sebastião Mesquita, a entrada na Ahpaceg
viabiliza a busca de parcerias e melhorias constantes no hospital. A maternidade, que almeja
a Acreditação Hospitalar, também encontra na
Associação respaldo para melhorar a qualificação e modernização de sua administração.

Associados da Ahpaceg
Anápolis: Hospital Evangélico Goiano
Aparecida de Goiânia: Hospital Santa Mônica
Catalão: Hospital Nasr Faiad e Hospital São Nicolau
Goiânia: Hospital Amparo, Hospital do Coração, Hospital do Coração Anis Rassi, Hospital da Criança, Hospital de Acidentados, Hospital Infantil de Campinas, Hospital e Maternidade Jardim América, Hospital Monte Sinai, Hospital Ortopédico de
Goiânia, Hospital Samaritano de Goiânia, Hospital Santa Genoveva, Hospital Santa Helena, Hospital São Francisco de Assis,
Instituto de Neurologia de Goiânia, Instituto Ortopédico de Goiânia e Maternidade Ela
Rio Verde: Hospital Santa Terezinha
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NOVOS ASSOCIADOS

O pioneirismo e a atualidade do
Hospital Ortopédico de Goiânia
Prestes a completar 48 anos,
o HOG se mantém ﬁel ao
compromisso de aliar tecnologia
e atendimento humanizado na
valorização da vida

Inaugurado na capital em 1968, o Hospital Ortopédico de Goiânia (HOG) nasceu com
a marca do pioneirismo. Idealizado pelos médicos Geraldo Pedra e Mariano Ribeiro do Prado, o HOG foi um dos primeiros hospitais especializados em ortopedia do Estado de Goiás.
O compromisso que levou à criação do
hospital vem norteando seus quase 48 anos
de funcionamento: proporcionar à população
um atendimento com qualidade, segurança
e excelência, aliando a tecnologia, os avanços
da medicina e os cuidados com a saúde e o ser
humano.

Localizado na Avenida L, número 470, no
Setor Aeroporto, uma área central da capital, o
HOG, hoje, conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos especialistas nas
áreas clínica e cirúrgica, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
O hospital oferece serviços, como prontosocorro, UTI, consultas, cirurgias (ortopedia e
traumatológica, microcirurgia reconstrutiva,
oncológica, videolaparoscópica, torácica), internações e um completo centro de diagnósticos com tomografia computadorizada, ressonância, ultrassonografia com doppler colorido,

raio-X e densitometria óssea.
Um dos mais novos associados da Ahpaceg, o HOG também foi pioneiro na implantação da residência em ortopedia e traumatologia em Goiás, iniciada logo após a
inauguração do hospital. Reconhecida pela
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia entre 1987 e 2006 e credenciada pelo
Ministério da Educação em 2007, a residência
do HOG é embasada na formação técnica e
humana e fundamentada nos princípios éticos e morais que foram os alicerces de seus
idealizadores.

HOG em Números
4.801,43 metros quadrados de área construída
79 leitos de enfermaria, apartamento e UTI em funcionamento
Projeto de expansão para mais 56 leitos de enfermaria, apartamento e UTI

2 centros cirúrgicos com 7 salas
Média de 400 internações mensais
Mais de 20 convênios atendidos

Nas próximas edições, saiba mais
sobre outros novos associados
 Hospital do Coração
 Hospital Santa Terezinha
 Maternidade Ela
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ASSOCIADOS EM FOCO

Hospital São Nicolau é platina na
Classiﬁcação Hospitalar Ahpaceg
Há um ano na Ahpaceg e
uma das referências no
atendimento hospitalar no
interior goiano, o Hospital
São Nicolau conquistou o
Selo Platina

O Hospital São Nicolau, de Catalão, acaba de conquistar o Selo Platina na Classificação Hospitalar Ahpaceg. O platina é um dos mais altos
selos da classificação, que foi oficialmente lançada no início de 2014 e é
segmentada nas categorias bronze, prata, ouro, platina e diamante.
Para ser classificado, o hospital passou por uma avaliação de auditores independentes, que verificaram o cumprimento de requisitos previstos no Manual de Classificação do Selo de Qualidade Ahpaceg, que
segue reconhecidos padrões internacionais de complexidade, resolutividade e outros valores tangíveis focados na qualidade e na segurança da
assistência hospitalar.
Com a classificação, o São Nicolau passou a integrar a lista de 14
hospitais associados e um não associado certificados com o Selo Ahpaceg, o que atesta que esses estabelecimentos cumprem requisitos fundamentais para assegurar aos pacientes um atendimento com qualidade e
segurança.

O presidente da Ahpaceg, Haikal Helou, parabenizou o Hospital
São Nicolau pela conquista. “É um grande mérito, fruto da excelência
dos serviços prestados pelo hospital e que vem engrandecer a atuação da
Associação em prol da qualidade da saúde em Goiás”, disse.

HCAR lança Cartilha de
Segurança do Paciente

Raquel Franzen, gerente de Enfermagem HCAR: cartilha e segurança

Para orientar seus pacientes sobre os cuidados aos
quais serão submetidos durante a internação ou passagem
pelo hospital, o Hospital do Coração Anis Rassi (HCAR)
lançou, em junho, a Cartilha do Paciente. Elaborada pelo
Setor de Comunicação e Qualidade do HCAR, a publicação foi inspirada na Cartilha de Segurança do Paciente da
Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados).
A cartilha traz, por exemplo, informações e procedimentos básicos que devem ser seguidos pelo paciente, familiares, visitantes e por toda a equipe de profissionais do
hospital. Entregue aos pacientes e acompanhantes, a cartilha busca também orientar o paciente sobre como se proteger, o que perguntar, dentre outros tópicos importantes para
garantir sua segurança no ambiente hospitalar.
(Com informações: Mônica Faleiros/Comunicação do HCAR)
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CODESE

Propostas para o futuro
sustentável de Goiânia
As propostas apresentadas no
documento Goiânia 2033 - O
Centenário visam colocar a
cidade entre os dez maiores
Índices de Desenvolvimento
Humano do Brasil
Codese: entrega de proposta ao candidato Íris Rezende

Elaborado pelas entidades que integram
o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), dentre elas a Ahpaceg, o documento
“Goiânia 2033 - O Centenário” apresenta os
principais indicadores e propostas para o
desenvolvimento sustentável da cidade nos
próximos 17 anos, quando a capital completará cem anos.
As propostas da área da saúde foram
definidas pela câmara técnica, coordenada
pela Ahpaceg. O objetivo é contribuir para
melhorar a área da saúde na cidade e conso-

lidar Goiânia como um centro de referência
médica, eliminando problemas atuais e evitando o êxodo de pacientes para outros Estados.
Uma das reuniões para definir essas propostas aconteceu na sede da Ahpaceg, com as
presenças de assessores e dos presidentes do
Conselho Regional de Medicina do Estado de
Goiás (Cremego), Aldair Novato Silva; da Associação Médica de Goiás, José Umberto Vaz
de Siqueira; e da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde da Ordem dos
Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO),

Em busca da excelência
na saúde
Sob a coordenação da Ahpaceg, a Câmara Técnica da Saúde,
uma das 12 do Codese, reuniu os principais representantes da área
da saúde na capital e, juntos, construíram uma proposta que visa
contribuir para o crescimento sustentável do setor em Goiânia.
Representantes da classe médica, de hospitais, planos de
saúde e demais players do segmento debateram e elaboraram propostas que buscam, acima de tudo, o reconhecimento de Goiânia
como um polo de excelência médica, reduzindo o êxodo de pacientes para outros centros, como São Paulo.
O presidente da Ahpaceg e coordenador da Câmara Técnica
da Saúde do Codese, Haikal Helou, observa que, hoje, a população tem baixa confiança na saúde de Goiânia e é preciso mudar
esse quadro. O poder público, segundo ele, pode contribuir, por
exemplo, classificando e fiscalizando os tipos de hospitais para que
a população saiba diferenciar os centros de atendimento.

Ana Lúcia Amorim Boaventura.
As diretrizes apresentadas pela Câmara
Técnica da Saúde e por outras dez que compõem o Codese foram entregues e debatidas
com os candidatos a prefeitos da capital. O
presidente do conselho, Renato de Sousa Correia, explica que a adesão do próximo prefeito
ao projeto é muito importante para que as metas sejam alcançadas. “O prefeito eleito será o
presidente de honra do conselho. A proposta
é fazer reuniões mensais para acompanhar o
desenvolvimento dos projetos e a evolução
dos indicadores”.

Principais propostas
Parcerias Público-Privadas para reduzir a demanda reprimida no
Sistema Único de Saúde
Busca de incentivos fiscais federais e municipais para
financiamentos e redução da carga tributária do setor de saúde
Investimento contínuo na capacitação dos profissionais visando a
excelência no atendimento aos pacientes
Pacote anual de exames preventivos custeado pelo poder público
Aumento do atendimento por especialistas por meio de um novo
modelo assistencial voltado para a melhoria da saúde pública
Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais) funcionando 24 horas
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CORRETORA
DE SEGUROS
UNIMED
A Corretora Unimed
trabalha com todos
os tipos de seguros
e com as melhores
seguradoras do mercado.

Conheça todas as modalidades e descubra o seguro ideal para você,
sua família e sua empresa.
SEGUROS INDIVIDUAIS

SEGUROS PARA EMPRESA

• Automóveis

• Automóvel

• Residencial

• Frota

• Vida

• Condomínios

• Acidentes Pessoais

• Seguro de Pessoas

• SERIT – Seguro de Renda

• Empresarial

por Incapacidade Temporária
• RC Profissional

• Risco de Engenharia

• Previdência Privada

• Garantia de Obrigações Contratuais

• Outros

• Outros

Unimed Corretora
Av. T-9, nº 276, Setor Marista.
Fone: (62) 3216-8700
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• Responsabilidade Civil

Deixe a segurança do que
você preza com quem
você conhece. Corretora
Unimed 23 anos.

