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Ebola: unidades se preparam para possíveis casos
Como forma de precaução, diversos hospitais administrados pela
Pró-Saúde no País estão orientando
os colaboradores e preparando as
equipes, caso recebam um paciente
infectado ou com suspeita do vírus
ebola.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), reservou um leito de isolamento exclusivo para esta doença e vai treinar
os colaboradores. Segundo a direção do hospital, o espaço vai funcionar
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

adulta. “A intenção é que a instituição esteja preparada para fazer o iso-

lamento e atendimento adequado”,
afirmou o diretor técnico do HRBA,
Erick Jennings.
Palestras no Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar (MA), no Hospital Universitário
de Jundiaí (SP) e no Hospital Municipal
de Cubatão (SP), alertaram os profissionais sobre os sintomas e transmissão da doença, além de destacarem
a importância dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) e a conduta
correta a ser instituída diante de
uma suspeita de ebola.

SP: prefeito e bispo visitam Hospital de Clínicas
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O bispo diocesano de Jundiaí, Dom
Vicente Costa, acompanhou o prefeito de Campo Limpo Paulista, José
Roberto de Assis, na visita ao Hospital
de Clínicas (SP). Na oportunidade, foi
entregue um novo lote de camas
especiais para a unidade, além da
ambulância UTI, com equipamentos
de última geração.

Participaram da visita o padre Adeilson Santos, da Paróquia São Francisco de Assis, e os diáconos Paulo e Messias, da Pastoral Carcerária. Também
estiveram presentes o secretário de
Saúde, João Buckvieser, o diretor de
Saúde Omacir Bresaneli e representantes da Pró-Saúde, entidade responsável pela gestão plena do hospital.

Polos da Qualidade disseminam conhecimento
A Pró-Saúde promoveu na última
semana, em São Paulo (SP), treinamento para gestores sobre o programa Polo Regional, do Núcleo da
Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP).
A diretoria de Operações reforçou
as diretrizes para elevar o nível de
maturidade na gestão por processos
e na segurança assistencial, baseando-se nas diretrizes do RAG (Requisitos de Apoio a Gestão), do MEG
(Modelo de Excelência da Gestão),

da ONA (Organização Nacional de
Acreditação) e da JCI (Joint Commission International).
São cinco polos regionais responsáveis por disseminar o conteúdo
proposto pela entidade para todo
o País. São eles: Polo Santarém,
Polo Belém, Polo Bahia, Polo São
Paulo e Polo Rio de Janeiro. O NQSP
será o responsável por divulgar as
orientações para os polos regionais,
que deverão encaminhar para as
demais unidades.
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ISO 14.001: Sede passará por auditoria interna
Na próxima quarta-feira (5/11), acontece a Auditoria Interna de Manutenção da ISO 14.001/2004, na Sede
Administrativa da Pró-Saúde (SP), certificado que define os requisitos necessários para a implementação de um
Sistema de Gestão Ambiental.
Para que a Pró-Saúde obtenha os bons
resultados que vem conquistando nos últimos anos, é importante que todos os colaboradores tenham consciência das boas práticas relacionadas à preservação do
meio ambiente, além de conhecimento da Nova Política Ambiental, LAIA e Coleta Seletiva, de acordo com as orientações feitas durante o Treinamento de Reciclagem do Sistema de Gestão Ambiental.

		 Política Ambiental: Praticar e difundir os conceitos de gestão ambiental a
todos os colaboradores, melhorando
constantemente o Sistema de Gestão
Ambiental, para reduzir os impactos
ambientais significativos, prevenir a poluição e atender a todos os requisitos
legais aplicáveis às atividades administrativas.
		 Levantamento de Aspectos e
Impactos Ambientais (LAIA): identifica
e avalia os aspectos e impactos ambientais, associados às atividades, processos e produtos.
		 Coleta Seletiva: visa a separação
correta dos resíduos, permitindo que
os produtos sejam reciclados. A re-

ciclagem traz economia de energia,
redução de poluição, geração de empregos, melhoria da higiene da cidade,
diminuição de resíduos nos aterros e
lixões e preservação dos recursos naturais e das florestas nativas.
“Os colaboradores têm grande responsabilidade para ajudar a instituição
a evitar o desequilibro e impacto ambiental. É importante ressaltar que nós
devemos praticar o consumo consciente e pensar bem antes de, por
exemplo, imprimir uma folha sem necessidade ou jogar um produto no lixo
que pode ser reutilizado”, ressalta Kátia
dos Santos Silva, auxiliar administrativa
de meio ambiente.

Pró-Saúde promove Seminário de Educação Infantil
Com o objetivo de discutir a prática
docente e o desenvolvimento da
educação infantil, a Pró-Saúde realizou, na última quinta-feira (30/10),
o VI Seminário de Educação Infantil,
em São Paulo.
Participaram do evento toda a diretoria, professores e equipe de colaboradores dos CEIs (Centros de Educação Infantil) Jardim São Jorge, Jardim Eliane e Lageado, além do CECCA
(Centro de Convivência da Criança e
do Adolescente). O Seminário contou
com palestras ministradas por Débo-
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ra Vaz e Cláudio Castro Sanches, mestres e doutores formados na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
“Este evento é uma ótima oportunidade que a Pró-Saúde oferece
para a qualificação e interação dos
profissionais de educação infantil. É
um momento de reflexão e aprendizado que deve ser aplicado no
planejamento e execução das atividades, visando atingir indicadores
de qualidade para nossas creches”,
completa Giselle Gomes, supervisora de Filantropia.
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Capacitação forma equipe de brigadistas da Sede
Um grupo de colaboradores da Sede
Administrativa da Pró-Saúde, em São
Paulo, participou na última semana do
curso de Brigada de Incêndio. O treinamento tem o objetivo de formar uma
equipe para prevenir e combater incêndios na instituição.
A equipe participou de um curso teórico e prático, com orientações sobre
a responsabilidade dos brigadistas, as
técnicas de prevenção, os equipamentos que devem ser utilizados e como
manuseá-los, o abandono da área e os
cuidados com as vítimas do incêndio.
De acordo com Norberto Silva, do Ser-

viços Especializados em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT), o treinamento da Brigada de
Incêndio é indispensável para o pronto atendimento de emergências e é
embasado legalmente no IT 17 do Corpo de Bombeiros. “O curso capacita os
participantes a agirem de forma correta, garantindo sua própria segurança, das possíveis vítimas e do patrimônio em risco.”
O analista de suporte e brigadista
do 3º andar do prédio, Elvis Santos,
participa do treinamento há 2 anos e
segundo ele, a capacitação conscien-

tiza a equipe quanto à segurança dos
colaboradores. “O curso é importante
para sabermos que atitude tomar em
uma situação de emergência. Todos os
anos aprendemos novas técnicas e procedimentos para combater incêndios
e socorrer vítimas”.

GO: Campanha de Vacinação imuniza colaboradores
Durante os dias 28, 29 e 30 de outubro, o Hospital de Urgências da Região
Sudoeste, em Santa Helena de Goiá
(GO), realizou a Campanha de Vacinação para os colaboradores da unidade.
As vacinas que foram disponibilizadas
foram a de Hepatite B e a Dupla Adulta,
além de algumas doses da de febre
amarela. Ao longo dos três dias e dos

três turnos, foram aplicadas 135 vacinas nos colaboradores.

De acordo com a enfermeira responsável pela Campanha, Patrícia Kill, é
importante que todos tenham o cartão
de vacinação atualizado e registrado
junto ao departamento responsável.
“O ambiente hospitalar exige que todos
cuidem da saúde, para poder prevenir
doenças tanto para o paciente, quanto
para o próprio colaborador”.

Hospitais no Rio de Janeiro participam de debate
No último dia 22, o Hospital Estadual
Anchieta foi palco de um debate sobre
o paciente terminal e a UTI, reunindo
representantes dos Hospitais Estaduais
Carlos Chagas, Adão Pereira Nunes,
Getúlio Vargas e do Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer, todos administrados pela Pró-Saúde no Rio de Janeiro.
Cerca de 30 profissionais, entre diretores, médicos, psicossocial, enfermagem, núcleo de educação permanente,
fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição,

participaram do evento. Com o objetivo de trocar experiências, os representantes apresentaram suas realidades,
visões e estratégias na abordagem do
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tema terminalidade e cuidados paliativos. Também colocaram em questão os
tabus e a humanização envolvidos na
atuação multidisciplinar.
De acordo com Laura Arruda, Diretora
Técnica do HEAN, esse debate foi um
ganho importante para toda a equipe.
“Estamos construindo um caminho
que beneficiará todas as partes envolvidas no processo de assistência e entre
os serviços de saúde”, destacou.
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