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Hospital de GO recebe Certificado de Qualidade
A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e a Sociedade Brasileira
de Microbiologia entregaram ao
Hospital de Urgência da Região Sudoeste, em Santa Helena de Goiás
(GO), o Certificado de Proficiência
em Ensaios de Laboratório, atribuindo ótimo desempenho em todos os exames realizados em 2013.

O laboratório do HURSO participa do maior programa do País em
Gestão da Qualidade em Análises
Clínicas, no qual obteve desempenho máximo em todas as suas
análises. Os controles de qualidade são itens necessários para
a acreditação do laboratório de
análises clinicas.

Pró-Saúde oficializa gestão integral no Rio

Em reunião nesta última semana, representantes da Secre-

taria Estadual de Saúde do Rio
do Janeiro e gestores da PróSaúde oficializaram a transição
da gestão integral do Hospital
Estadual Getúlio Vargas.
Anteriormente, a entidade administrava apenas as UTIs e os
setores de neurologia e ortopedia. Alguns serviços ainda serão
repassados ao longo dos próximos meses, mas já estão sob a
gestão da Pró-Saúde. A previsão

para efetivação completa é em 1°
de julho.
A unidade vai trabalhar na humanização da emergência e estender o desempenho e qualidade
que existem nos serviços de neurologia e ortopedia, bem como
nas UTIs, que já foram consideradas pela Secretaria como as
melhores do Estado. Atualmente,
o HEGV conta com 314 leitos e
1.613 colaboradores.

Dia sem Tabaco: veja dicas para parar de fumar
No último sábado foi celebrado o
Dia Mundial sem Tabaco, data criada
pela OMS (Organização Mundial de
Saúde) para combater o vício e alertar sobre as doenças relacionadas ao
cigarro, responsável pela morte de 5
milhões de pessoas por ano no mundo, sendo 200 mil no Brasil.
De acordo com a Organização, o
tabaco é um dos fatores que mais
contribuem para a epidemia de doenças não contagiosas como ataques
cardíacos, derrames, câncer e enfisema. Cerca de 60% das mortes no
mundo são causadas pelo tabagismo.

Confira algumas dicas para abandonar o cigarro:
• Pratique exercícios físicos e atividades do seu interesse que distraiam
sua atenção;
• Mantenha uma dieta equilibrada e
beba bastante líquido (água e sucos
naturais);
• Você pode amenizar os sintomas
de abstinência no começo reduzindo
o número de cigarros por dia, sempre
adiando a hora em que fuma;
• Se estiver ansioso, escove os
dentes com frequência, coma frutas,
tenha algo em mãos para poder rabis-

car, tente se distrair;
• Se você já tentou parar uma vez e
não conseguiu, não perca as esperanças. O mais importante é não desistir.

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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CEI participa da Semana Mundial de Brincar
As crianças do Centro de Educação Infantil Jardim Eliane, em São
Paulo, tiveram uma semana divertida, com muitas brincadeiras.
Para comemorar a Semana de
Brincar, a creche preparou uma programação com diversas atividades,
como baile à fantasia, dança da cadeira, teatro, piquenique, histórias,
caça ao tesouro e muitas outras
brincadeiras para entreter os alunos
e estimular a imaginação e o desenvolvimento de habilidades.
A Semana Mundial de Brincar foi
criada em 2009 pela ONG Aliança
pela Infância do Brasil, com o objetivo de ressaltar a importância de que
toda criança precisa ter um tempo

para se divertir.
Respeitar os momentos das
brincadeiras livres fazem parte da
necessidade das crianças para que

possam desenvolver-se de forma
sadia. Essas atividades ajudam na
coordenação e habilidades motoras
e cognitivas, além de incentivar a
comunicação e interação social.

Campanha do Agasalho 2014: faça a sua doação!
A sede Administrativa da PróSaúde, em São Paulo, está realizando neste mês a Campanha do
Agasalho 2014.
Para ajudar, colaboradores,
amigos e familiares podem doar
roupas, meias, cobertores e outras
peças, depositando nas caixas dos
pontos de coleta, na sede e nos
estabelecimentos comerciais.
O objetivo da campanha é
arrecadar e dar para quem mais

precisa nesta época fria do
ano. Os pontos de coleta estão disponíveis no nosso site
www.prosaude.org.br.
As doações serão destinadas às
comunidades da zona Leste de São
Paulo, onde ficam instaladas três
creches administradas pela PróSaúde.
Participe você também e chame
sua família e amigos para ajudar
o próximo!

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Workshop orienta sobre Terapia Nutricional
Para capacitar os profissionais da
Saúde do Hospital Regional do Baixo
Amazonas, do Pará, a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional,
o Serviço de Nutrição e Dietética e
a Diretoria de Ensino e Pesquisa,
realizaram seu 6º Workshop sobre
Terapia Nutricional Enteral (TNE) e
Terapia Nutricional Parenteral (TNP).
As palestras debateram sobre o
conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção e recuperação
do estado nutricional do paciente.

De acordo com a coordenadora
do Serviço de Nutrição e Dietética
(SND), Edilssa Carla Lopes, o tema

embora seja bastante debatido em
outros centros ainda é pouco conhecido em Santarém. “A Terapia Nutricional pode ser enteral, quando o
paciente não consegue se alimentar
pela boca e é preciso passar pela
sonda, e parenteral, alimentação
pela veia, que não se faz em casa,
só no ambiente hospitalar”.
As inscrições para o Workshop
arrecadaram alimentos não perecíveis para serem doados para uma
creche da região.

Barueri faz treinamento contra incêndio

Cerca de 40 colaboradores do

Pronto Socorro Engenho Novo, em
Barueri (SP), participaram do Treinamento da Brigada de Incêndio
sobre primeiros socorros.
A equipe fez aulas teóricas e práticas, conforme as normas ABNT
NBR 14276, NBR 14277 e IT-17 do
Corpo de Bombeiros. Os colaboradores aprenderam a manusear
os equipamentos de prevenção e
combate a incêndios.

Copos descartáveis são trocados por canecas
Os colaboradores dos Hospital
Yutaka Takeda, em Parauapebas
(PA), estão participando de uma
ação para incentivar atitudes conscientes e reduzir o impacto ambiental.
A Comissão de Gerenciamento
de Resíduos de Saúde (CGRSS)
da unidade promoveu a campanha
“Seja amigo do meio ambiente” e

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

estimulou a equipe do hospital a trocar os diversos copos descartáveis
utilizados todos os dias por uma
caneca reutilizável.
A ação incentiva a responsabilidade ambiental, com redução
de produção de resíduos sólidos,
diminuição de despesas e reeducação dos hábitos.

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

