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UPA Pinhais comemora um ano de atendimento
A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do município de
Pinhais (PR), administrada pela Pró-Saúde, é referência hoje
para muitos municípios da Região
Metropolitana de Curitiba.
Com a nova UPA, inaugurada
em 18 de março de 2012, houve
melhora significativa da qualidade

e eficiência no atendimento aos
usuários do SUS da região.
Com média de 11.300 atendimentos por mês, a unidade de
saúde conta com cinco consultórios, 12 leitos de observação,
dois leitos de isolamento e seis
leitos para pacientes de média e
alta complexidade.

Em Santarém, HRBA amplia cirurgias do coração
Pela primeira vez, cirurgias cardiopediátricas foram realizadas
no Hospital Regional do Baixo
Amazonas, em Santarém (PA). Os
procedimentos aconteceram nesta última semana em três crianças
diagnosticadas com cardiopatias
congênitas.
As cirurgias, de aproximadamente duas horas de duração, foram
realizadas graças a uma parceria
do Governo do Estado, Prefeitura

de Santarém e a Dinâmica Hospitalar, empresa que realizou a doação das próteses para correção

dos problemas cardíacos.
“Graças a Deus abriu esta porta.
Espero que outras crianças sejam
contempladas com essa cirurgia,
porque é muito difícil sair de
Santarém e buscar atendimento
em outros centros. A gente sabe
que a tendência desse quadro é
progredir e o meu neto, graças a
Deus, já está curado”, contou José
Maria Pinto Silva, avô de uma das
crianças operadas.

HEAPN investe em Serviço de Nutrição no Rio
A Pró-Saúde investiu no Dia
Mundial da Saúde, celebrado em
7 de abril, no novo serviço de
Nutrição do Hospital Estadual
Adão Pereira Nunes (RJ).
A comemoração contou com a
presença de representantes da
Secretaria Estadual de Saúde do
Rio de Janeiro e com uma apresentação de dança, feita por um
grupo de funcionários da unidade.
De acordo com Rodrigo Pereira,
nutricionista do hospital, foram

feitas mudanças na cozinha e no
refeitório. “As refeições servidas
aos pacientes agora são organizadas em um recipiente de plástico com separadores de alimento
e transportadas em carrinho isotérmico, garantindo a tempertura
adequada e com a qualidade ideal”, explicou o nutricionista.
Além disso, também foram adquiridos novos equipamentos e
realizadas contratações para facilitar e agilizar a preparação dos

alimentos, que agora são feitos
na própria unidade.
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Saiba como combater o mosquito da Dengue
Com altas temperaturas, os casos de dengue aumentam consideravelmente. O clima quente favorece a proliferação e reprodução do mosquito transmissor, Aedes Aegypti. A dengue é uma
doença infecciosa que causa sintomas como febre alta, dor de cabeça, náuseas, cansaço, perda
do paladar e apetite, manchas
na pele e dores no corpo.

Confira dicas, elaboradas pelo
setor de Segurança do Trabalho da

Pró-Saúde, para combater o mosquito da dengue:
- Coloque o lixo em sacos plásticos
e mantenha a lixeira bem fechada;
- Remova folhas, galhos e tudo
que possa impedir a passagem da
água pelas calhas;
- Encha de areia os pratinhos dos
vasos de plantas;
- Não deixe água parada acumulada em recipiente aberto.

Seminário discute Segurança do Paciente
A Pró-Saúde promoveu na última
semana, no Pará, Rio de Janeiro
e São Paulo, o seminário “Gestão
da Segurança do Paciente”.
O evento abordou o Modelo de
Excelência da Gestão (MEG),
Política Assistencial, Modelo de
Excelência Assistencial (MEA),

Núcleo da Qualidade e Segurança
do Paciente (NQSP) e Protocolos
de Segurança e Gerenciamento
de Risco.
Participaram do evento diretores
gerais, diretores técnicos, gestores assistenciais e representantes
da Qualidade.

37º Congresso de Administração Hospitalar
A Federação Brasileira de Administradores Hospitalares (FBAH)
abriu as inscrições para o 37º
Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar e Gestão em
Saúde. Os interessados podem

se inscrever pelo site www.fbah.
org.br/congressos. O evento será
realizado em São Paulo, de 20
a 23 de maio, com o tema geral
‘Os Desafios do Sistema de Saúde:
Cenários e Oportunidades’.
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“Mexa-se na Praça” tem atividades gratuitas
A Pró-Saúde é parceira do “Mexase na Praça”, projeto que promove atividades físicas diariamente
na Praça Victor Civita, no bairro de
Pinheiros, em São Paulo.
Os colaboradores podem participar da programação e se exercitarem ao ar livre, com acompanhamento de profissionais qualificados.

As atividades são gratuitas e não é
necessária inscrição prévia. As aulas de yoga acontecem de segunda a sexta, das 8h às 9h, e aos
sábados e domingos, das 8h às 9h
e das 9h às 10h. As aulas de mat
pilates são realizadas de segunda
à sexta, das 9h às 10h, e aos sábados e domingos, das 10h às 11h.

HURSO promove ação para prevenir acidentes
O Hospital de Urgência da Região
Sudoeste, de Santa Helena de
Goiás (GO), realizou a 2ª SIPAT
(Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho), com o
tema ‘Qualidade de vida’, incentivando o aumento da produtividade
e a valorização da vida e da saúde
dos colaboradores.
Foram realizadas diversas atividades, sorteio de brindes e aulas
práticas de pilates, muay thai e
body jump para os colaboradores
do hospital. “Foi um momento de
muita descontração e destacamos a

importância de o colaborador estar
bem para poder cuidar dos pacientes”, disse Maria Aparecida Nunes

de Araújo, presidente da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes).

Araguaína capacita brigada contra incêndio
Os colaboradores do Hospital
Municipal e Ambulatório de Especialidades Médicas e da UPA
Araguaína, que fazem parte da
Brigada de Combate a Incêndio, participaram de uma capacitação para agir em situações
de emergências, prevenir incêndios, prestar primeiros-socorros

e evacuar ambientes.
Com uma carga horária total
de 16 horas, a capacitação foi
dividida em duas etapas, sendo
12 horas de curso teórico e 4 horas de treinamento prático, seguindo a Norma Técnica nº 12,
que regulamenta sobre a Brigada
de Incêndio.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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