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Congresso Brasileiro de Nefrologia

Auditoria ratifica certificação da CDRB

CDRB participa com vários colaboradores
Foto: Divulgação
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Acreditação Plena

INFORMATIVO DA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA

N e f r o l o g i a

Valorização Proﬁssional

No final do semestre de 2012, a empresa credenciada DNV (Det
Norske Veritas) realizou auditoria na CDRB, para manutenção do
certificado de Acreditação Nível 2 da Organização Nacional de
Acreditação (ONA). Após rigorosa análise dos processos internos,
ficou evidente que a CDRB vem cultivando com êxito a Gestão da
Qualidade, ao demonstrar foco na melhoria contínua de seus serviços por meio de capacitação da equipe, gerenciamento efetivo dos
riscos, utilização de equipamentos com tecnologia de ponta e instalações adequadas à prestação dos serviços de nefrologia. Assim,
a CDRB permanece como a única clínica de hemodiálise no Centro-Oeste a conquistar o certificado de Qualidade da ONA.

Colaboradores da CDRB expuseram seus trabalhos durante a 26a
edição do Congresso Brasileiro de Nefrologia, realizado em São Paulo. A Dra. Natália demonstrou seus estudos, realizados com apoio
do Prof. Manuel (USP). Já o Dr. Alexandre Goes expôs dados do seu
mestrado em nefrologia, com o apoio do professor Roberto Zatz
(USP). Além deles, a Dra. Maria Letícia apresentou pesquisa sobre
o comportamento sexual de pacientes masculinos em tratamento
hemodialítico na CDRB e divulgou o livro do enfermeiro Everaldo
da Silva. A Dra. Letícia também esteve em confraternizações do
congresso, onde pôde congraçar com o Prof. Ravindra Mehta (USA)
e ciceronear o Prof. Dr. Cláudio Ponticelli (Itália).

Parabéns

A CDRB deseja a você
e seus familiares
um Natal abençoado
e um 2013 repleto
de realizações!

Plano de Cargos e Salários investe no futuro
dos colaboradores e na qualidade dos serviços

OUTUBRO
02 - Denise Nobre; 03 - Nelly Vânia Ferreira; 11 - Andreia Humbelina/Weliston Silva; 18 - Elayne Coelho; 19 - Luciana Custódio;
20 - Elizângela Modesto; 30 - Luciana Félix.

A partir de janeiro de 2013, entra em vigor o Plano de Cargos e Salários da

NOVEMBRO
02 - Maria Fernanda; 03 - Leila Maria; 04 - Christiane Rayane/Sabrina de Deus; 09 - Elza Gonçalves; 11 - Dra. Gabriela;
17 - Renata Ribeiro; 23 - Ana Paula Leite; 26 - Alcianira Gomes;
27 - Railson Pereira; 28 - Dr. Evandro Reis; 30 - Elizafã Almeida.

clínica administrar os recursos humanos de forma estimulante e competi-

DEZEMBRO
09 - Luciano Karashima; 12 - Maria José; 13 - Luzia Aparecida;
14 - Dr. Rafael Bagustti; 15 - Everaldo Roberto; 20 - Dra. Joanny
Araújo; 21 - Luciana Paixão; 23 - Elenita; 26 - Tiago dos Reis;
27 - Rosana Lima; 29 - Marcia Helena.

cargo; definir especificações de cargos; estabelecer uma estrutura salarial;

JANEIRO 2013
01- Josuel Bezerra; 10 - Lucas Tiago; 11 - Karin Dardaque;
13 - Vanessa Livia; 20 - Dr. Rodrigo; 23 - Dalva Lima; 27 - Saulo Pierre; 28 - Edna Maria/Eliene Cardoso; 31 - Laurene Souza.

pregado ao perfil profissional valorizado pela CDRB. Esse modelo vai pro-

CDRB. Elaborado por uma renomada empresa de consultoria em recursos
humanos, a nova política normatiza as relações de trabalho e permite à
tiva, a fim de atrair e reter talentos de alto nível. São objetivos do Plano de
Cargos e Salários prever, qualitativa e quantitativamente, os recursos humanos; delimitar atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a cada
oferecer oportunidades de remuneração capazes de estimular continuamente os colaboradores.
Além disso, um modelo de avaliação de desempenho vai adequar o em-

Há quatro anos,
a CDRB deu início
a uma série de dinâmicas, com foco
no aprimoramento profissional e
na melhoria das
habilidades de relacionamento entre os colaboradores.
Seguimos com ações permanentes e
avaliações periódicas que agoram resultaram no Plano de Cargos e Salários da
CDRB, uma iniciativa pioneira em clínicas
de nefrologia de Brasília. Elaborado por
uma renomada empresa de consultoria,
o plano impacta positivamente na satisfação do quadro funcional, o que propicia o aumento da qualidade dos serviços
prestados.
Há exatamente um ano, recebemos a
Acreditação Plena da Organização Nacional de Acreditação, e com satisfação
comunico que, após rigorosa análise dos
processos internos, constatou-se que a
CDRB se mantém como a única clínica de
hemodiálise a conquistar o Certificado
de Qualidade da ONA no Centro-Oeste.
Um atestado de segurança, confiabilidade e satisfação para nossos clientes.
Feliz Natal! Feliz 2013 e boa leitura!

porcionar aumento de produtividade e identificar os colaboradores mais
bem qualificados para promoção horizontal por merecimento.
Com essa nova política, a CDRB investe no seu principal recurso, o ser hu-

Expediente
CDRB Notícias é uma publicação
da Clínica de Doenças Renais de
Brasília distribuída aos pacientes
e profissionais/estudantes
de medicina.
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Dra. Maria Letícia e Prof. Dr. Cláudio Ponticelli (Itália)
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Equipe colhe resultados com a manutenção da certificação de Acreditação Nível 2
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Dr. Evandro Reis
Diretor

mano, e, consequentemente, na qualidade dos serviços prestados.
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Então é Natal!

Elogio
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Infeccção Urinária

CDRB promove Semana de Natal com
atividades para clientes e colaboradores
A chegada do Natal agitou a rotina da CDRB. Várias atividades foram especialmente desenvolvidas para colaboradores
e clientes. Pelo segundo ano consecutivo, foi realizada a De-

Foto: Cidu Okubo

coração Sustentável de Natal. A fim de demonstrar que é
possível tornar as festas mais bonitas, em harmonia com o
meio ambiente, os colaboradores de cada setor uniram-se
para decorar o ambiente de trabalho com materiais recicláveis. Com muita criatividade e espírito colaborativo, foram confeccionados presépios, guirlandas, árvores de natal
e até mesmo uma Santa Ceia. Uma premiação em espécie

A infecção urinária é caracterizada pela
presença de micro-organismos no trato urinário. Na bexiga, recebe o nome de cistite.
Na próstata, prostatite. Se atinge os rins, pielonefrite. A bactéria mais frequente nesses
casos é a Escherichia Coli.

cididas por meio de votação de representantes da clínica.
O vencedor foi o setor de Gestão de Pessoas. Dando sequência à semana de comemorações, foi celebrada uma missa pelo
Monsenhor Marconi, nas dependências da própria clínica.
Os festejos contaram ainda com a apresentação do Coral
CDRB, almoço natalino com música ao vivo e ainda a entrega de bolsas térmicas recheadas com produtos para ceia de

Tem o presente a finalidade de elogiar e agradecer aos seguintes servidores

cada colaborador. Os pacientes receberam de presente mo-

da Clínica de Doenças Renais de Brasília (CDRB):
– Dra. Joanny Araújo da Silva (médica);

Almoço Natalino

– Dr. Rodrigo Alfredo Vivanco Vergara (médico);
– Elza Gonçalves (técnica de enfermagem);
– Damares Cintia dos Santos (assistente social);
– Francisco Moraes de Melo (motorista).

Quando o rim é atingido, a pessoa sente,
além dos sintomas previamente mencionados, febre (com ou sem calafrios), dor nas
costas, vômitos e mal estar generalizado.

dos pacientes que lá estão em tratamento.
Que possam ser felizes e também reconhecidos pela instituição que dignificam.
Estejam certos de que, durante o meu tratamento nesta conceituada Clínica, vocês me ofereceram o melhor remédio, qual seja, o carinho humano.

Vida saudável

Que Deus os abençoe.
Por derradeiro, solicito que o presente elogio seja do conhecimento dos
referidos servidores, fazendo constar dos seus assentamentos funcionais.

Na edição passada do CDRB Notícias, você conheceu o
Medida de Valor, um programa de reeducação alimentar

Brasília, 9 de novembro de 2012.

para incentivar a qualidade de vida dos colaboradores.
Agora, o programa já tem os seus primeiros vencedores.
No dia 3/12, foram entregues os prêmios, inclusive com
recompensa em dinheiro para a primeira colocada. É o
reconhecimento do esforço dos que emagreceram ao
adotarem uma alimentação saudável e uma vida voltada
à prática de atividades físicas. Parabéns aos participantes!

Dor ao urinar, ardência local, micções frequentes e de pequeno volume. Além disso,
pode ocorrer mau cheiro, mudança de cor e
presença de resíduos na urina.
CDRB Notícias: Pode haver febre?

tros profissionais de saúde, constituindo fator relevante na recuperação

Missa Natalina

CDRB Notícias: Quais os sintomas mais comuns?

– Patrícia Silva Araújo (supervisora atendente);

Competentes, zelosos e preocupados, são exemplo a ser seguido por ou-

Decoração vencedora do Natal Sustentável

A infecção urinária
é a infecção bacteriana mais comum
no ser humano,
principalmente entre as mulheres dos
20 aos 40 anos e as
grávidas. A diretora
da clínica, Dra. Maria Letícia, fala sobre
o tema.
CDRB Notícias: O que caracteriza a infecção
urinária?

Coral CDRB

foi concedida para as três equipes mais bem colocadas, de-

delos personalizados de ecobags.

Fala Doutora

CDRB Notícias: O que fazer para previnir a infecção urinária?
Como amplamente divulgado pela comunicação da CDRB, é fundamental ingerir cerca de dois litros de água em 24 horas; não
segurar a urina por muito tempo; manter o
funcionamento diário do intestino; evitar, se possível, o estresse excessivo, uma
vez que este fator pode alterar o sistema
imunológico e propiciar o surgimento da
infecção urinária. Outras medidas podem
ser orientadas pelo nefrologista da CDRB
responsável pelo seu tratamento.

Ronaldo Menna Barreto de Assumpção – Lago Norte
A vencedora, Maria Luiza, recebe sua premiação

Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

