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CDRB comemora 25 anos de história
recebendo a Acreditação Plena

Foto: Cidu Okubo

Parabéns

15° Congresso da Associação de Diabetes
APCD – São Paulo - SP
(24 e 25 de março de 2012)
Informações: (11) 3675-3266 / 0800-100627
www.acquacon.com.br/adj2012

DEZEMBRO
04 - Benedita Adriana de Almeida; 09 - Luciano Tenório Karashima; 10 - Joanderson de Souza Santos; 16 - Patrícia Nunes Quaresma; 18 - Rosenir Ramos; 18 - Everton Luis Borges;
27 - Rosana Guimarães Silva Lima; 29 - Márcia Helena Guimarães

XXVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Nefrologia
III Congresso Luso-Brasileiro de Nefrologia
Centro de Congressos de Vilamoura
Hotel Tivoli – Marinotel
Vilamoura – Portugal
(29 a 31 de março de 2012)
Informações: www.spnefro.pt

JANEIRO 2012
09 - Elza Gonçalves Martins; 10 - Lucas Tiago Silva Santos;
23 - Dalva da Silva Lima; 24 - Alvetânia Almeida da Silva;
26 - Wanderson Sousa Queiroz; 27 - Saulo Pierre da Silva Santos;
31 - Eliene Cardoso de Bastos/ Laurene Soares de Souza

3º Congresso ABCDT Gestão e Saúde
Atlântico Búzios Convention & Resort – Búzios - RJ
(12 a 14 de abril de 2012)
Informações: abcdt@abcdt.org.br

FEVEREIRO 2012
01 - Maria Marileide Bezerra; 04 - Girlene Pereira de Moura; 08Letícia Regina Chaves de Faria; 12 - Lina Petaccia de Macedo;
14 - Francisca Selma Silva Pinto; 23 - Francisco Moraes de Melo;
26 - Isabel Martins; 28 - Maria de Nazaré Silva

Os diretores Dra. Maria Letícia e Dr. Evandro Reis recebem a certificação da ONA durantes as comemorações dos 25 anos da clínica

CDRB é a primeira clínica de nefrologia do CentroOeste a receber esse atestado de excelência
Após anos de trabalho árduo, a CDRB recebeu a Acreditação Plena concedida
pela ONA - Organização Nacional de Acreditação. Essa criteriosa certificação
atesta a busca constante pela ética, sustentabilidade, segurança nos procedimentos, capacidade gerencial e, principalmente, qualidade da assistência prestada.
A CDRB é a única clínica de nefrologia da região Centro-Oeste e a décima terceira
em todo o Brasil a receber esse atestado de excelência em saúde. No Brasil existem apenas oito instituições credenciadas para implantação da metodologia da

V i d a

Editorial
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Fique ligado

p e l a

Na edição passada
do CDRB Notícias,
encerrei esse editorial lembrando
que estávamos no
avançando definitivamente rumo ao
nosso processo de
Acreditação. Pois bem, é com muito orgulho que, no ano em que completamos
25 anos de uma história recheada de realizações, divido com todos a mais nova
conquista da CDRB: a Acreditação Plena concedida pela ONA – Organização
Nacional de Acreditação. Essa certificação extremamente criteriosa é a primeira concedida a uma clínica de nefrologia
na região Centro-Oeste. Foi um trabalho
árduo iniciado há dois anos que agora é
recompensado não só com o reconhecimento da ONA mas também com todos
os aprimoramentos e ganhos que resultam desse processo. Nossa capacidade
gerencial e, principalmente a qualidade
da assistência prestada, evoluíram ainda mais. A Acreditação Plena é mais
uma confirmação de que estamos trilhando o caminho certo, com uma visão
moderna, adequada e sustentável.

Acreditação. No caso da CDRB, a instituição acreditadora foi a DNV (Det Norske
Veritas), que trabalha internacionalmente desde 1867 e mantém aproximadamente 300 escritórios em 100 países. Uma honra para coroar os 25 anos de uma
história em que a valorização do ser humano esteve sempre em primeiro lugar.

Expediente

Boa leitura e um Feliz Natal a todos!
Dr. Evandro Reis
Diretor

Veja imagens na página 3
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Atendimento
Conheça o PIA, uma
inovação da equipe
de humanização
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Enfermagem
Novas ferramentas
aprimoram o
atendimento

Celebração
Veja imagens da festa
do Jubileu de Prata e
da Acreditação Plena
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Enfermagem aprimora metodologias

Festa dos 25 anos da CDRB

Equipe de humanização inova para
garantir a excelência no atendimento

Novas ferramentas permitem a melhoria
constante dos serviços

Veja quem esteve presente nas comemorações pelo
Jubileu de Prata e pela Acreditação Plena da CDRB

Fala Doutora
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Plano Individual de Atendimento (PIA)

Com as novas demandas na busca constante pela excelência do

A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da Or-

atendimento, a Equipe de Humanização da CDRB inova dando

ganização Nacional de Acreditação proporcionou à equipe de

início à implementação do Plano Individual de Atendimento

enfermagem o aprimoramento das medidas assistenciais e das

(PIA). Ação inédita em clínicas de nefrologia, o Programa foi des-

técnicas específicas de atendimento ao cliente. O processo de

taque pelo dinamismo e multidisciplinaridade no processo de

Acreditação catalisou a aplicação de novas metodologias como

auditoria realizado pela empresa DNV (Det Norske Veritas). O PIA

a monitorização do gerenciamento de riscos, melhoria nos regis-

segue modelos internacionais ao fazer o levantamento do nível

tros técnicos de enfermagem, padronização de condutas, organi-

de risco de cada cliente e a criação de uma hierarquia de atendi-

zação e melhoria do Programa de Educação Continuada - PEC.

mento de acordo com estes níveis. Aliado ao atendimento huma-

A implementação da análise de indicadores específicos permite a

nizado realizado por enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicó-

tomada de decisões baseadas em resultados, tornando possível o

logos, farmacêutico e o serviço social, o PIA aprimora a qualidade

aprimoramento contínuo. O comprometimento dos profissionais

do atendimento prestado ao cliente em todas as áreas da saúde.

durante o processo foi essencial para o êxito nos resultados.

CDRB Notícias: Como se deu o processo de
Acreditação Plena da CDRB?

Corpo clínico da CDRB

Você sabia?
para poder comprar um iPad 2, de acordo com informações do ShanghaiDaily.com.

Fonte: CBS/istockphoto

Zheng entrou em contato com um agente de vendas de órgãos pela internet, que
ofereceu 20 mil yuanes pelo rim, cerca de R$ 6 mil. “Eu queria comprar um iPad 2, mas
Maria Fernanda de Azevedo Reis (Diretora de Qualidade) e Dr. Evandro Reis (Diretor Executivo)

rização dos seus pais. Ao descobrir, sua mãe relatou o ocorrido à polícia. O estudante
se encontra com a saúde delibitada e arrependido do que fez, de acordo com o site.

Espaço do leitor
Parabéns pelos 25 anos da clínica!

Tenho um familiar que faz sessões

Parabéns ao Dr. Evandro e toda sua

Que venham mais 25 anos de

de hemodiálise na CDRB e faço

equipe pela Acreditação Plena.

sucesso e conquistas para todos.

questão de parabenizar toda a

Isso só confirma a qualidade

equipe pelo excelente atendimento.

e a competência de todos na CDRB.

Betise Andrade – Asa Sul

Reginaldo Giotto – Vicente Pires

Leonardo Miranda – Lago Norte

Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Há dois anos a CDRB iniciou a implantação
do Sistema de Gestão da Qualidade, desenvolvido pela ONA - Organização Nacional
de Acreditação, que consistiu em avaliar e
certificar a qualidade dos nossos serviços
de saúde, de forma voluntária, periódica e
reservada. O objetivo era permitir o aprimoramento contínuo dos procedimentos para
garantir ainda mais qualidade na prestação
dos serviços. Foi um trabalho árduo e dedicado. Mas o esforço valeu a pena. Todos
saem ganhando: o corpo clínico, os profissionais de saúde, os colaboradores e, principalmente, nossos pacientes.
CDRB Notícias: Quais são as principais vantagens dessa certificação?

Um estudante chinês de 17 anos, da província de Anhui, vendeu um de seus rins

não podia pagar por ele” afirmou o jovem. A operação teria sido realizada sem a auto-

A Acreditação Plena
é uma certificação
concedida a poucos
centros de excelência em saúde no
Brasil. A diretora da
clínica, Dra. Maria Letícia, fala sobre o processo de Acreditação
e sua importância para a CDRB.

Essa certificação só é concedida mediante
a comprovação de rigorosos requesitos estabelecidos pela organização Nacional de
Acreditação. E as vantagens resultantes são
enormes. Dentre as principais, podemos
destacar a segurança para os pacientes e
profissionais; a qualidade da assistência com
a melhoria contínua da equipe; e o aprimoramento da capacidade de gerenciamento.
CDRB Notícias: A Acreditação Plena veio no ano
do Jubileu de Prata da clínica. Como foi essa dupla conquista?
Comemorar 25 anos de uma história de constante superação é motivo de muito orgulho
para todos nós da CDRB. A Acreditação Plena comprova que estamos no caminho certo
para, no mínimo, mais 25 anos de conquistas.

Dr. Evandro Reis, Dra. Maria Letícia e representantes do Laboratório Sabin

Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

