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Gestão hospitalar da Pró-Saúde é premiada
A Pró-Saúde conquistou o primeiro e terceiro lugares do 10º
Prêmio da Federação Brasileira
de Administradores Hospitalares,
realizado nesta última semana.
O evento homenageou os melhores projetos e práticas de Gestão
Hospitalar do Brasil.
Quem recebeu o 1º lugar do
Prêmio de Administração Hospitalar foi Hebert Moreschi, diretor
do Hospital Regional do Baixo
Amazonas (PA). “Fazer gestão

em saúde fora dos grandes centros nos impõe obstáculos ainda
maiores a serem superados. Os

resultados conquistados são frutos de uma gestão voltada para
uma assistência segura e humanizada, e principalmente, de termos uma equipe técnica comprometida”.
A FBAH também premiou, em
3º lugar, Jeferson Machado Pereira, diretor do Hospital Estadual
Rocha Faria (RJ). “Agradeço a
todos que contribuíram para o resultado! É uma honra estar aqui
hoje”, disse Jeferson.

HMA ganha Prêmio de Excelência em Enfermagem
A equipe de enfermagem do
Hospital Municipal de Araucária
comemorou, na última semana, a
homenagem recebida durante o
jantar do 4º Prêmio Paranaense
de Excelência em Enfermagem,
promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
(Coren-PR).
Entre as categorias de destaque, o HMA foi o premiado na
modalidade “Serviço de Saúde
Pública”. O reconhecimento acon-

teceu devido ao trabalho de
gestão do serviço de enfermagem

realizado no hospital, que conta com a implantação da SAE
(Sistematização do Atendimento
de Enfermagem) eletrônica, criação de protocolos assistências,
avaliação diária do grau de complexidade dos pacientes internados e ações de gerenciamento
dos riscos.
Representando a equipe, a diretora Assistencial do HMA, enfermeira Aline Balula, recebeu o certificado e o troféu.

Reconstituição de crânio salva jovem no Pará
Uma cirurgia bem sucedida foi
destaque nesta semana no Hospital Regional Público do Sudeste Dr.
Geraldo Veloso, em Marabá (PA).
O jovem Wesley Pereira dos
Santos, de 20 anos, passou por
um procedimento de reconstituição de crânio, após ter os
ossos da cabeça destruídos
durante uma agressão.

A cirurgia foi um sucesso e
agora o paciente está em fase
de recuperação, mas já caminha e conversa normalmente.
“Eu nasci de novo. Quando vi
minhas fotos na mesa de cirurgia, nem acreditei que era eu.
Não sei como eles (equipe médica) conseguiram; só tenho a
agradecer”, afirma Wesley.
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Pró-Saúde participa da Hospitalar Feira e Fórum
A Pró-Saúde esteve presente
durante os três dias da Hospitalar,
em São Paulo, maior evento global
da saúde da América Latina.
Profissionais de diversos setores
da Saúde se reuniram na feira,
que serve como plataforma
e ponto de encontro do setor
médico-hospitalar, aproximando a
indústria nacional e internacional.
A Hospitalar reuniu nesta edição
1.250 expositores de produtos e

serviços de saúde e empresas
líderes no mercado mundial de
mais de 34 países.
A Pró-Saúde também foi uma das
promotoras do 37º Congresso da
FBAH (Federação Brasileira de
Administradores Hospitalares).
O evento aconteceu paralelo à
Feira e discutiu temas como a
Gestão em Saúde, Gestão de
Pessoas e Liderança, além de
Qualidade e Segurança.

Hospital Galileu recebe primeiro paciente
O Hospital Público Estadual Galileu, de Belém (PA), deu início às
atividades ao receber seu primeiro
paciente, Édson Pinheiro Assunção. Vítima de traumas causados
por um acidente com motocicleta,
o paciente passou por uma cirurgia no Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência e foi transferido para continuar o tratamento.
Com o início das atividades do
HPEG, somente nos primeiros

cinco dias foram recebidos 21
pacientes, sendo que 7 já saíram
de alta médica. A equipe do hospital conta com 40 médicos,
48 enfermeiros, 177 técnicos de
enfermagem, cinco nutricionistas, cinco farmacêuticos, 15 fisioterapeutas, três assistentes sociais, três psicólogos, dois fonoaudiólogos, dois terapeutas e
110 profissionais das áreas
administrativa e apoio.

Campanha incentiva doação de leite materno
O Ministério da Saúde lançou no
último dia 22, no Rio de Janeiro,
a Campanha de Doação de Leite
Humano 2014.
A meta é aumentar em 15% o
volume de leite coletado no Brasil
e incentivar mais doações. Cada
litro de leite pode atender até 10
recém-nascidos. Toda mulher que

amamenta pode doar leite materno.
Para fazer a doação, as mães
devem pedir orientação ao Banco
de Leite Humano mais próximo de sua casa. A equipe vai
até a residência da doadora,
fornece todas as instruções e
leva os frascos adequados para
o armazenamento.
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Em São Paulo, crianças conhecem novas culturas
O CEI Jardim São Jorge, na zona Leste da capital paulista, preparou neste mês o Projeto Na-

ções, para as crianças conhecerem novos costumes, culturas e
tradições.
As atividades desenvolvidas na
creche abordam os seis continentes e as diferentes origens. O projeto incentiva o respeito a todas
as culturas, etnias e religiões.
Aproveitando a Copa do Mundo
do Brasil, as crianças também
conheceram um pouco mais sobre o futebol e a grande influência que esse esporte tem pelo

mundo. Todas as atividades realizadas na creche tem como objetivo
valorizar a diversidade cultural.

HURSO realiza treinamento sobre medicamentos
O Hospital de Urgência da Região Sudoeste, em Santa Helena
de Goiás (GO), realizou um treinamento para os colaboradores da
área assistencial sobre o uso correto de medicamentos de Alta Vigilância e Antimicrobiano de Vigilância Especial.
A ação teve como objetivo auxiliar a enfermagem no atendimento
ao paciente e, para isso, também
foram entregues folders, com informações sobre os medicamentos e
orientações para evitar que o pa-

ciente crie resistência microbiana.
Os colaboradores também receberam informações sobre indicações, posologia, preparo da
solução, compatibilidade, interação medicamentosa e reações
adversas.
Outra orientação dada à equipe
foi sobre as etiquetas de sinalização para medicamentos de Alta
Vigilância, Termolábeis e Controlados, diferenciadas por cores.
Além disso, o treinamento debateu os temas: Manual de Diluição

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

da Medicação, Manual de Alta
Vigilância, Rastreabilidade Medicamentosa e Comunicação entre
Profissional e Paciente.

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

