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HMUE comemora 8 anos com resultados positivos

O Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência, de Ananindeua (PA), completou neste
mês oito anos de atividades, com
metas das operações de 2013
supe-radas, segundo registros.
Para comemorar o aniversário,
a unidade preparou uma missa
para os colaboradores, usuários e acompanhantes do HMUE.
Camisetas com a mensagem “Oito
anos salvando vidas com ciência e amor” foram distribuídas e
após a cerimônia, todos cantaram
parabéns para o hospital.
O HMUE, administrado pela Pró-

Saúde, possui atualmente um índice
de satisfação dos usuários de 95%.
A medição é feita com pacientes

de alta e por meio do Serviço de
Atendimento ao Usuário.

Em 2013, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência fez 11.239 cirurgias e 29.596
atendimentos de urgência e
emergência, ultrapassado em
17% a meta estabelecida sob
contrato pela Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública).
As consultas ambulatoriais totalizaram 16.751, significando que
a meta estabelecida pelo governo foi cumprida integralmente.
As altas hospitalares chegaram a 9.932, 42% a mais que
o número previsto no contrato
com a Pró-Saúde.

HU se destaca na redução da mortalidade infantil
A Secretaria de Saúde de Jundiaí (SP) anunciou queda na
mortalidade infantil no município
neste ano. O índice de óbitos
para cada 1 mil nascimentos caiu
para 9,71 em 2013, o que representa uma diferença de 9,14%
em relação a 2012.
Com a divulgação do resultado, o trabalho desenvolvido no
Hospital Universitário de Jundiaí

foi destaque. A instituição é
responsável pela realização
dos partos pelo Sistema
Único de Saúde na cidade,
com média de 300 partos
por mês.
Com o resultado, a Prefeitura
de Jundiaí avançou para um
patamar próximo da meta de
9,5 estipulada pelo Ministério
da Saúde para 2016.
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Paulo Niemeyer recebe Prêmio Faz a Diferença
O neurocirurgião Paulo Niemeyer
Filho foi um dos vencedores do
Prêmio Faz a Diferença, do jornal
O Globo, que aconteceu nesta
última semana. O médico ganhou
a categoria Rio em reconhecimento ao trabalho desenvolvido
no Instituto Estadual do Cérebro
Paulo Niemeyer.
O IECPN, elaborado e dirigido
pelo neurocirurgião, é o único
centro do país dedicado exclusivamente ao tratamento cirúrgico
de doenças cerebrais.
O Prêmio Faz a Diferença já está
na 11ª edição e homenageia os
brasileiros que mais contribuíram
para transformar o país.

HRSP realiza 21ª Campanha de Doação de Sangue
O Hemocentro Regional de
Marabá (HRM), em parceria com
o Hospital Regional Público do
Sudeste do Pará “Dr. Geraldo
Veloso” (HRSP), promoveu nesta
última semana a “21ª Campanha
de Doação de Sangue”.
O objetivo da ação é orientar o
corpo clínico do hospital, familiares, amigos de pacientes e a
comunidade em geral, sobre a
importância da doação de sangue
para repor o estoque técnico do
Hemocentro Regional.
De acordo com a coordenadora
da Agência Transfusional do Hospital Regional, Maria do Socorro
Leão de Almeida, todas as campanhas realizadas pela parceria
entre Hemopa e HRSP, por meio

do grupo “Amigos de Sangue”,
têm alcançado objetivos. “O
que a gente pretende é elevar o

estoque de sangue do Hemocentro. Sangue não se fabrica,
tem que ser doado por pessoas solidárias e isso a gente
encontra aqui no Hospital Regional”, conta Maria.
Entre os doadores, estava Roseli
Scheidegger Oliveira, residente
no Núcleo Cidade Nova, que escolheu o dia do seu aniversário
para participar da campanha.
“Estou comemorando meu aniversário doando sangue. O meu
presente é salvar uma vida”,
comenta a doadora.
O Hemocentro Regional de
Marabá, que atende 38 municípios
da região sudeste do Estado
do Pará, tem uma média mensal
de 600 doações.

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

Pró-Saúde

EDIÇÃO Nº 548 -31 de Março de 2014 I PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

HRBA tem workshop sobre Urgência e Emergência
Com a presença de profissionais e classe acadêmica da área
da saúde, o Hospital Regional do
Baixo Amazonas realizou nesta
semana, em Santarém, região
oeste do Pará, o V Workshop,
que discute o Serviço de Urgência e Emergência.
O evento contou com palestras

de profissionais da saúde de
Santarém, Belém e São Paulo,
que debateram temas atuais, como
o resgate aéreo na Amazônia e
em Santarém, acidentes de trânsito, acolhimento e classificação de
risco, parada cardiorrespiratória,
insuficiência respiratória e suporte ventilatório, além da implanta-

ção do TRR (Time de Resposta
Rápida) no HRBA.

Higienização das mãos é tema de campanha
Com objetivo de orientar os
colaboradores do Hospital de
Urgência da Região Sudoeste,
em Santa Helena de Goiás (GO),
e reduzir os índices de Infecções
Relacionadas à Assistência à
Saúde, o SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) promoveu a Campanha de Higienização das Mãos.
Esta é a prática a mais simples
e eficaz para a redução das infec-

ções, conforme registros da Anvisa.
Durante as atividades que foram
realizadas com os colaboradores, foram utilizadas uma solução

para higienizar as mãos e a
“Caixa da Verdade”. Uma lâmpada com iluminação ultravioleta
mostrou as áreas das mãos onde
a higienização não foi realizada
corretamente.
Com a prática, os colaboradores
perceberam a necessidade de realizar a técnica completa, conforme
as placas de indicação disponíveis
nas pias para higienização das mãos
em todas as unidades do HURSO.

HMC homenageia colaboradores destaques de 2013

O projeto “Eu Faço a Diferença”
premiou na semana passada vários
colaboradores do Hospital Muni-

cipal de Cubatão (SP).
Criado no final de 2012, o objetivo desta ação é o reconhecimento dos colaboradores que são
elogiados pelos clientes e pacientes, com registro do elogio no
Serviço de Atendimento ao Cliente
da instituição.
Cada colaborador elogiado no
mês, recebe uma lembrança simbólica, uma carta de agradecimen-

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

to da diretoria, além de ter sua foto
exposta na entrada do hospital.
A colaboradora do setor de imagem, Jaqueline Veríssimo, ficou
contente com o reconhecimento.
“Me sinto lisonjeada, tudo que eu
faço é com muito carinho. Fiquei
muito feliz em saber que gostam da forma que eu trabalho. É
um incentivo à melhorar sempre”,
comenta ela.
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