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Unidades dão início à Campanha Outubro Rosa
Como parte da programação do
Outubro Rosa, campanha dedicada
ao combate do câncer nas mulheres, diversos hospitais do País iniciaram neste mês atividades com o foco
de conscientizar sobre a doença.
O grande objetivo da campanha é
chamar a atenção para a prevenção,
que é a aliada mais importante na
luta contra o câncer.
O Hospital Regional Público do
Sudeste Dr. Geraldo Veloso discutiu, na Câmara Municipal de Marabá
(PA), ações para prevenir, diagnosticar e também oferecer suporte
para o tratamento de tumores. De
acordo com o secretário de Saúde de
Marabá, Nagib Mutran, desde o ano
passado, já foram realizadas no município 7.360 consultas ginecológicas, 779 com mastologistas, além de
3.870 mamografias.
Durante todo o mês de outubro,
uma diversificada programação será
realizada no Hospital Regional do
Baixo Amazonas do Pará, em Santarém (PA). Como forma de chamar a
atenção da população sobre o câncer,

o HRBA deixou a iluminação da fachada da unidade na cor rosa, simbolizando a campanha.
Em Jundiaí (SP), o Hospital Universitário (HU) promoveu palestras com
especialistas para alertar as mulheres
sobre a importância de conhecer os
fatores de risco, os sintomas mais frequentes do câncer e a mamografia.
O Hospital Municipal de Mogi
das Cruzes (SP) começou na última

semana a realizar exames de Papanicolau. Os testes vão completar o
atendimento ginecológico já realizado no Ambulatório da Mulher do hospital, administrado pela Pró-Saúde.
Este exame ginecológico de rotina,
que é feito em poucos minutos, verifica alterações nas células do colo
do útero, além de detectar possíveis infecções e mostrar informações sobre hormônios.

Dia do Coração é comemorado com atividades no RJ
No último dia 29, o Hospital Estadual Anchieta, no Rio de Janeiro,
comemorou o Dia Mundial do Coração, com atividades que envolveram
os colaboradores, acompanhantes
e visitantes, além de moradores do
entorno da unidade.
A ação foi dividida em dois períodos, com o objetivo de conscientizar,
orientar e capacitar todos os participantes a atenderem emergencialmente casos de parada cardíaca.
Na parte da manhã, a equipe de gestores da unidade participou de trei-

namento, ministrado pelo gerente de
Enfermagem, Marcelo Morais, de suporte básico de vida. No período da
tarde, foi realizada uma ação aberta
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ao público, com aferição de pressão
arterial e orientações com as equipes de fisioterapia, enfermagem e
nutrição. Cerca de 100 pessoas participaram da ação.
Panfletos informativos foram distribuídos juntamente com refeições
consideradas saudáveis e benéficas
para o coração. “Essa é uma ação
muito importante. Vamos analisar os
valores de pressão arterial aferidos, e
mediante resultados, vamos organizar campanhas de prevenção a doenças cardíacas”, informou Marcelo.
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RJ: seminário conta com palestra da Pró-Saúde
A Pró-Saúde participou, na última
semana, do VI Seminário do Terceiro
Setor na Área de Saúde, no Rio de
Janeiro. O evento debateu vários temas relacionados às parcerias com
Organizações Sociais de Saúde e reuniu autoridades públicas, juristas,
gestores de unidades hospitalares,
agentes de controle, cientistas políticos e especialistas em saúde pública.
No segundo dia do Seminário, Danilo Oliveira, Diretor de Operações da
Pró-Saúde – parceira do evento, ministrou palestra sobre as Organizações Sociais Interfederativas e as relações com os múltiplos gestores de
saúde, além de apresentar a entidade
e suas unidades administradas.
Danilo abordou os pontos positivos

e os desafios da parceria, além de
questões da legislação para qualificação. Com relação ao financeiro,
o diretor destacou a necessidade
de provisões para encerramento do
contrato e também discutiu continuidade de gestão e encerramento
do contrato. “É muito bacana termos
a oportunidade de fomentar este
debate com temas bem relevantes,
que nos trazem desafios, e a necessidades de ajustes em todo processo. O resultado do modelo é indiscutível, e não sou eu quem está
dizendo isso, é o estudo do Banco
Mundial”, ressaltou.
O evento também contou com
a participação do Secretário de Saúde do Munícipio do RJ, Daniel So-

ranz, bem como o Secretário Estadual de Saúde do RJ, Marcos Musafir,
que discutiram os resultados e desafios das parcerias com organizações
sociais na área de saúde.

Treinamento em GO aborda segurança no trabalho
A equipe de Serviço Especializado
em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) do Hospital de Urgências
da Região Sudoeste, de Santa Helena de Goiás (GO), realizou no último
mês treinamentos para promover a
segurança dos colaboradores.
O objetivo do treinamento foi passar informações sobre a finalidade do SESMT, unidade de serviço
que trabalha em prol da saúde e
segurança do trabalhador, prevenindo acidentes e orientando-os a

usar os EPI´s de modo consciente.
Os colaboradores foram treinados e orientados sobre o objetivo
do PPRA (Programa de Prevenção
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de Riscos Ambientais), que visa a
preservação da saúde e integridade
física dos trabalhadores, que possam estar expostos a agentes ambientais agressivos.
O Mapa de Risco também foi abordado durante a capacitação, que
estimulou as ações de prevenção
de acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais. O objetivo foi mostrar
os riscos, fazendo com que os colaboradores passem a zelar mais pela
própria segurança.
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