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HRBA celebra Dia do Homem com ações de saúde
Uma programação especial do
H o s p i t a l R egi onal d o Ba ixo
Amazonas (HRBA), no Pará, comemorou o Dia do Homem, com
diversas atividades.
A ação disponibilizou serviços
à população, como cuidados estéticos (corte de cabelo, limpeza
de pele e maquiagem), aferição
da pressão arterial, além de orientações sobre saúde do homem

e prevenção de doenças.
O urologista, Alberto Mariano,

falou sobre a importância dos
exames e do diagnóstico precoce. “Assim como as mulheres
fazem periodicamente os exames de colo de útero e de mama,
os homens devem ficar atentos ao câncer de próstata e de
pênis”, ressaltou o especialista.
São realizadas, em média, de
duas a três cirurgias desta patologia por semana no HRBA.

Semana do Aleitamento Materno mobiliza Jundiaí
O Banco de Leite Humano e o
Hospital Universitário de Jundiaí
(SP) vão realizar, a partir de 1º de
agosto, a 23ª Semana Mundial do
Aleitamento Materno, com o tema
“Amamentar: um ganho para toda
a vida”. A programação contará
com palestras, caminhada, oficinas e orientações.
Para os pacientes pediátricos
do HU e para as crianças assistidas pela Casa do Pequeno

Trabalhador, o hospital realizará
atividades lúdicas e educativas.
O evento também contará com
oficinas de estética e podologia
para as mulheres internadas na
maternidade da unidade.
A equipe do Banco de Leite dará
orientações às mães sobre a importância da amamentação. A participação na Semana Mundial do
Aleitamento Materno é gratuita e
não precisa de inscrição.

População goiana visita instalações do HURSO
O Hospital de Urgência da
Região Sudoeste, em Santa Helena de Goiás (GO), realizou, pela
terceira vez, o projeto “Conhecendo o HURSO”.
A ação, que aconteceu entre 15 e
17 de julho, foi desenvolvida pela
Comissão de Humanização com
o objetivo de proporcionar à população e escolas da região a
chance de conhecer as instalações

e serviços prestados no hospital.
Além disso, os visitantes também
receberam informações sobre as
ações de humanização e de responsabilidade social da unidade.
A visita contou com familiares dos colaboradores, interessados que se inscreveram para
participar, estudantes da área
da saúde e profissionais de
outras instituições.
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Projeto Sorriso Especial chega ao IECPN e HEAPN
O projeto Sorriso Especial,
iniciado no Hospital Estadual
Rocha Faria, que já atendeu
mais de 9 mil pacientes especiais, está em expansão no Rio
de Janeiro.
Há um mês, o programa funciona no Instituto Estadual do
Cérebro Paulo Niemeyer e,
na semana passada, começou
a atender os pacientes do Hospital Estadual Adão Pereira
Nunes, ambos administrados
pela Pró-Saúde.
A grande aposta do Sorriso Especial é a odontologia preventi-

va, pois é uma forma de evitar
a infecção hospitalar. Cláudio
Jorge, cirurgião-dentista responsável pelo projeto, explica

que a equipe examina diariamente a cavidade bucal dos
pacientes no leito de UTI, inclusive dos que estão em coma,
para saber se há lesões e fazer a higienização.
“A prevenção pode evitar e
combater processos infecciosos
graves, além de proporcionar
bem-estar ao paciente e contribuir para redução do tempo de
internação”, afirma Cláudio. De
2002 até hoje, o Sorriso Especial já atendeu mais de 11 mil
pacientes e realizou mais de
4 mil procedimentos.

Doação de agasalhos ajudará famílias carentes
A Campanha do Agasalho 2014,
promovida pela sede administrativa da Pró-Saúde, em São Paulo,
chegou ao fim.
Agora, graças à ajuda e solidariedade de quem participou, muitas famílias serão beneficiadas
com as doações. Diversas peças de frio foram arrecadadas
para aquecer quem mais precisa

neste inverno.
As doações estão sendo distribuídas para as comunidades
da zona Leste da capital paulista,
onde ficam instaladas três creches administradas pela PróSaúde. Muito obrigado a todos
que apoiaram a campanha, às
empresas parceiras e aos que
ajudaram doando agasalhos!
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Na Bahia, curso reforça prevenção e segurança
Os colaboradores do Hospital
Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Mairi (BA), participaram de uma palestra para
reforçar as orientações sobre
segurança no trabalho.
Foram abordados pontos importantes sobre o tema, como o
uso de EPI’s, acidentes de trabalho, doença profissional e
descarte de perfurocortantes.
Os profissionais receberam orientações sobre como minimizar

os acidentes dentro do ambiente hospitalar, evitar as doenças
ocupacionais e proteger a integ-

ridade e a capacidade de trabalho do colaborador.
O HDLEM atua na organização de programas de prevenção de acidentes, informações
sobre a implantação da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), orientações
aos colaboradores sobre o uso
de equipamentos de proteção
individual, inspeção de segurança e organização de palestras
e treinamentos.

Capacitação: triagem torna serviço mais eficaz
O setor de Qualidade do Hospital Estadual Getúlio Vargas,
no Rio de Janeiro, realizou um
treinamento para a equipe de
médicos, enfermeiros e administradores da emergência.
O objetivo foi reforçar a importância do acolhimento com classificação de risco do paciente que
chega à emergência da unidade, promovendo um atendimento mais seguro e responsável.

Ao todo, foram treinados 50 colaboradores, em três dias de curso.
Fernando Paragó, diretor da
Qualidade, explica que esse
processo é essencial. “A triagem feita corretamente é extremamente importante, pois é
desta forma que verificamos o
risco clínico do paciente. Assim,
ele será atendido conforme prioridade técnica, e não por ordem
de chegada.”

Em Parauapebas, treinamento motiva liderança
O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente organizou um treinamento para todos
os líderes do Hospital Yutaka
Takeda, no Pará. Durante três
dias, os colaboradores participaram de palestras sobre Liderança, Mudança Organizacional
e Gestão por Processos.
Os 30 líderes que fizeram o

treinamento puderam reforçar
suas habilidades e potencialidades, aprendendo a adaptar
o comportamento às situações.
As palestras também orientaram sobre como mapear corretamente cada processo para garantir o melhor gerenciamento
de cada área e para gerar resultados mais positivos.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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