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Dia do Hospital é marcado por ações em Jundiaí
Em comemoração ao Dia do
Hospital, celebrado na última
quarta-feira (2), o Hospital Universitário de Jundiaí (SP) promoveu
uma ação de saúde para colaboradores, visitantes e pacientes.
A unidade realizou durante toda a manhã testes de glicemia
e aferição de pressão arterial.
Foram feitos cerca de 25 atendimentos. Acompanhando sua neta em consulta médica no pronto-

socorro, a aposentada Maria Rosária da Silva ficou feliz com o

resultado de seus exames.
“Tenho pressão alta e diabetes,
mas está tudo sob controle.
Estou aliviada!”
O evento também foi aprovado
pelos colaboradores do hospital.
“Trabalhamos no cuidado com
a saúde do próximo e nem sempre conseguimos dedicar a mesma atenção com a nossa, essa
ação foi ótima”, disse o vigia
Carlos Willians.

Ação alerta motoristas para evitar acidentes
Os profissionais do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em
Santarém (PA), em parceria com
a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito realizaram o projeto “HRBA: Saúde e Educação
no Trânsito”. Por meio de uma
“blitz educativa”, a ação sensibilizou os colaboradores e usuários do HRBA, além da população
em geral, sobre o alto índice de
acidentes de trânsito.
Os motoristas receberam orienta-

ções sobre a importância do respeito à sinalização e da redução
da velocidade nas proximidades
de Unidades de Saúde e Educandários, como prevê a legislação
do trânsito.
“É de extrema importância o
Hospital Regional levar essa integração para a comunidade. Eles
estão mostrando que a saúde vai
além do aspecto curativo e está
diretamente ligada à prevenção,
que é o melhor caminho”, disse

Vanessa Vinente, acadêmica do
curso de Enfermagem da UEPA,
que também participou do projeto.

Hospital acreano ganha Centro de Parto Normal
O Hospital Santa Juliana, em Rio
Branco (AC), vai inaugurar, na próxima semana, o Centro de Parto
Normal Santa Paulina. O projeto
é resultado de uma parceria com
a Rede Cegonha, do governo federal, e com o governo estadual.
O novo espaço possui seis leitos,
sendo um deles com banheira.

Além disso, o Centro conta com
refeitório, recepção, acolhimento,
classificação de risco e jardim nos
leitos de pré e pós-parto.
Atualmente, 80% dos partos realizados na unidade são normais.
As gestantes poderão escolher
se o parto será de cócoras, na
banheira ou na cama.
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Segurança do paciente é discutida em Rondônia
Os colaboradores do Hospital Bom Pastor, em GuajaráMirim (RO), participaram de um
encontro na unidade para discutir sobre Qualidade e Segurança do Paciente.
A atividade interna informou e
orientou os profissionais do
hospital sobre a implantação do
Núcleo de Segurança do Paciente e sobre as mudanças que já
ocorreram e as que ainda vão
acontecer até a total implantação no Núcleo na unidade.
O encontro falou sobre uso e

administração de medicamentos, comunicação entre os profissionais de saúde, higieniza-

ção das mãos, protocolos de
segurança do paciente, cirurgia
segura etc.

Idosos participam de atividades em passeio
Um passeio diferente animou os
idosos e colaboradores do Centro
de Convivência do Idoso (CCI),
administrado pela Pró-Saúde, em
Agulha, no município de Fernando
Prestes (SP).
Eles passaram o dia no Clube
Náutico Taquaritinga, um espaço que oferece contato com
a natureza e diversas atividades.
Durante o dia, os idosos fizeram

churrasco, caminhada, tirolesa
e dançaram forró.
De acordo com Elaine Castilho,
diretora do CCI, os colaboradores
e os idosos se divertiram muito
no passeio. “Esse trabalho é gratificante, fazemos com muito
prazer e nos enche de alegria.
Os idosos têm muita disposição, eles brincam e interagem
com todo mundo!”

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

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

