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Unidades comemoram o Dia Internacional da Mulher

Celebrações em diversos hospitais do país homenagearam
as mulheres em 8 de março.
A Pró-Saúde Araguaína (TO)
fez palestras de orientação e exames de prevenção do câncer
de colo do útero.
Em Ananindeua (PA), o Hospital Metropolitano de Urgência e
Emergência preparou atividades,
como maquiagens e limpeza de
pele, para as colaboradoras,
pacientes e acompanhantes.
Quem estava na recepção do

Hospital Universitário de Jundiaí
(SP) se emocionou com a apresentação do Coral da Astra.
“As mulheres representam 80%

do nosso quadro de colaboradores. Nada mais justo do que
destacar a importância e o valor
de cada uma”, comentou Glaucia
Ferreira, da Comissão de Eventos.
Uma programação de três dias no
Hospital Regional do Sudeste do
Pará “Dr. Geraldo Veloso”, em
Marabá, incluiu palestras sobre
saúde da mulher, sorteio de brindes, sessão de cinema e oficinas
de beleza.

Pró-Saúde assume administração do HEGV
A Pró-Saúde venceu a licitação
para administração total do Hospital Estadual Getúlio Vargas,
unidade antes parcialmente admi-

nistrada pela entidade.
De acordo com Leonardo Miguez,
coordenador do Serviço de Neurocirurgia do HEGV, o objetivo é

transformar a rotina, formar uma
equipe redonda e, consequentemente, oferecer um bom atendimento na emergência.
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Altamira oferece teste da orelhinha em bebês
O Hospital Regional
Público da Transamazônica, em Altamira (PA),
referência no atendimento de nove municípios do
sudoeste do Estado, já
está realizando o teste
da orelhinha. O exame
faz diagnóstico precoce
de perda auditiva e é
recomendado para todos
os recém-nascidos.
De acordo com a fono-

audióloga e especialista em
Audiologia do HRPT, Heloísa
Thadeu, as mães que dão à luz
na maternidade já saem com o
teste da orelhinha realizado.
“O exame é importante, pois o
aprendizado auditivo do bebê
no primeiro ano serve para
a vida toda.”
O teste dura de 5 a 10 minutos,
não tem intervenção invasiva (uso
de agulhas ou qualquer objeto perfurante) e é absolutamente seguro.

HRBA incentiva prevenção de doenças renais
No Dia Mundial do Rim,
em 13 de março, o Hospital
Regional do Baixo Amazonas,
administrado por meio de contrato entre o governo do Estado do
Pará e a Pró-Saúde, realizou
uma ação preventiva e de
sensibilização sobre as doenças
renais. O evento contou com a
participação da equipe do HRBA
e acadêmicos das instituições

de ensino conveniadas que realizaram a triagem da população.
Durante toda a campanha,
que encerra em 27 de março,
serão disponibilizados alguns
serviços, como a verificação
da pressão arterial, teste de
glicemia capilar, avaliação nutricional, além de orientações de sensibilização sobre
as doenças renais.

Em Marabá, pacientes ganham corte de cabelo
Duas vezes por semana o
cabeleireiro Edilson Pereira de
Sousa vai ao Hospital Regional
Público do Sudeste do Pará
“Dr. Geraldo Veloso”, em Marabá,
para cortar o cabelo dos pacientes
e tornar o ambiente de internação um pouco mais agradável.

Entre os pacientes atendidos
pelo profissional Edilson está
Rui Xavier Sousa, que sofreu um
grave acidente de motocicleta em
janeiro e, desde então, está
internado no HRSP. “É muito
bom, melhora a autoestima”,
declarou Rui.
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Informes de rendimentos estão disponíveis
Desde 28 de fevereiro, os colaboradores já podem retirar no
Departamento Pessoal, de suas
respectivas unidades, os informes
de rendimentos, referentes ao
exercício de 2013. O documento
é obrigatório na hora de realizar a
declaração do Imposto de Renda.
De acordo com Adriano Coelho
da Silva Soares, analista de Folha
de Pagamento, os colaboradores
que tiverem dúvidas podem pro-

curar os respectivos departamentos pessoais.
O informe de rendimentos contém todas as informações financeiras ocorridas entre a fonte
pagadora e o beneficiário ao
longo do ano. Ele será utilizado
pelo contribuinte para preencher
a sua Declaração de Imposto
de Renda e também justificar
eventuais questionamentos por
parte das autoridades fiscais.

Seminário discutirá segurança do paciente
A Pró-Saúde promoverá, no
mês de abril, um seminário sobre gestão da segurança do
paciente. O evento abordará
o Modelo de Excelência da
Gestão (MEG), Política Assistencial, Modelo de Excelência
Assistencial (MEA) e Núcleo
da Qualidade e Segurança do
Paciente (NQSP).
O público alvo é formado

por diretores gerais, diretores
técnicos, gestores assistenciais e representantes da qualidade nos Estados do Pará,
Rio de Janeiro e São Paulo.
Os interessados em participar do seminário devem confirmar presença, impreterivelmente, até o dia 21 de março,
enviando nome completo para o
e-mail nqsp@prosaude.org.br.

Rio compartilha experiência entre unidades
Os coordenadores e diretores da
Pró-Saúde, no Rio de Janeiro, participaram esta semana de um seminário interno, com objetivo de compartilhar conhecimentos adquiridos
em suas unidades.
O evento, que tratou de questões
sobre a gestão, a humanização na
assistência, os desafios de uma administração hospitalar e os resultados obtidos, contou com palestras

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

dos próprios participantes.
Raquel Zeitel, coordenadora da
UTI Pediátrica, do Hospital Estadual
Carlos Chagas, contou sua experiência. “Temos pacientes muito
simples, mas também atendemos
aqueles que possuem até dois planos de saúde, mas que preferiram
ficar na unidade porque se sentem
seguros. Isso é muito gratificante.”

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Gerência de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

