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Goiás: HURSO conquista Acreditação ONA 1
A Organização Nacional de Acreditação (ONA) homologou, neste mês, o Hospital de Urgências
da Região Sudoeste (HURSO), de
Santa Helena de Goiás (GO), como
Acreditado ONA 1.
A avaliação foi focada na segurança e gerenciamento de riscos, que
comprova qualidade nos processos
de prestação de serviços, sob critérios e requisitos pré-definidos pelo
Manual ONA.
Thaísa Afonso, gerente do Núcleo

de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), lembra que a avaliação
concretizou o trabalho realizado com

qualidade. “Nossa equipe é bastante
unida e isso se confirmou através
do resultado, pois trabalhamos juntos para alcançá-lo”, comemorou.
Qualidade nos procedimentos e
segurança dos usuários são as premissas básicas e metas principais do
Hospital de Urgência da Região Sudoeste, inaugurado em julho de 2011,
e da Pró-Saúde, gestora da unidade.
A certificação nacional de acreditação confere ao HURSO o título de
hospital com qualidade e segurança.

Rocha Faria recebe título de Amigo da Mulher
O Hospital Estadual Rocha Faria, administrado pela Pró-Saúde no Rio de
Janeiro, é o primeiro do Brasil a receber
o título de Amigo da Criança e da Mulher. O hospital foi o primeiro a se adequar às novas diretrizes de qualidade e
humanização na assistência materna e
infantil estipuladas pelo Ministério da
Saúde e UNICEF.
“A certificação foi uma grande conquista. É um orgulho saber que colocamos a maternidade de um hospital
público de Campo Grande entre as

melhores do Brasil. Só mostra que
estamos no caminho certo”, afirmou
o coordenador da maternidade, Juciney Pacheco.
A unidade faz cerca de 460 partos por
mês, sendo uma das principais maternidades da região. As mães e pais podem permanecer ao lado de seus bebês, 24h por dia, durante o período de
internação e acompanha-los em qualquer área do hospital, inclusive na UTI
Neonatal. As mulheres ainda podem
receber líquidos e alimentos leves du-

rante o trabalho de parto, além de
ter acesso a métodos não farmacológicos para alívio da dor.

Pró-Saúde participa de Congressos no Peru
Entre os dias 4 e 7 de novembro,
aconteceu em Lima, capital do Peru,
o I Congresso Andino e Amazônico
de Engenharia e Arquitetura Hospitalar, o II Congresso Latino Americano de Hotelaria Hospitalar e o
IV Congresso Peruano de Administração Hospitalar.
A Pró-Saúde esteve presente no
evento, que abordou temas como
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os desafios oportunidades e novos
paradigmas na Saúde. O administrador hospitalar da Pró-Saúde, Allan
Lobo, participou da Mesa Redonda
Internacional, que discutiu propostas
sobre Lavanderia Hospitalar. No dia
7, Allan ministrou a palestra “Gestão
da Atenção de Pacientes em Hospitais”, que debateu os direitos e deveres dos usuários na Saúde.
Pró-Saúde
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Apadrinhamento de Natal: presenteie uma criança
Os preparativos para
o Natal já começaram!
Essa é uma data muito
esperada pela maioria
das crianças. Neste ano,
a Sede Administrativa da
Pró-Saúde, em São Paulo,
lançou uma campanha
diferente para arrecadar
brinquedos.
Com o Apadrinhamento
de Natal, a entidade espera formar grupos de
voluntários para “adotar” uma ou mais crianças que es-

tudam nos Centros de Educação In
fantil administrados pela Pró-Saúde

na zona Leste de São Paulo:
CEIs Jardim São Jorge, Jardim
Eliane e Lageado.
Para contribuir, basta os padrinhos e madrinhas darem
de presente de Natal um livro
e um brinquedo para a criança adotada. Os interessados podem procurar o setor
de Filantropia e solicitar os
cartõezinhos com os dados
das crianças. Os presentes devem ser entregues na recepção da Sede Administrativa
até o dia 30 de novembro.

SESMT realiza simulado de incêndio em São Paulo
Os colaboradores da Sede Administrativa da Pró-Saúde, em São Paulo,
participaram de um simulado de incêndio, com o objetivo de preparar toda
a equipe para casos de emergência.
Neste ano, o simulado completo durou 7 minutos e a equipe avançou nas
ações, simulando além do abandono,
o vazamento e contenção de produtos
químicos, resgate de vítima e combate
a princípio de incêndio.
“Todos precisam estar cientes que
um incêndio pode acontecer em qualquer localidade e devemos estar preparados para isso. Hoje é apenas um

simulado, mas amanhã pode ser real.
A intenção é passar todas as instruções
necessárias para os colaboradores en-

tenderem como devem atuar em uma
emergência e salvar vidas”, explicou

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

Norberto Silva, do Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT).
Cerca de 180 pessoas participaram do treinamento, que resultou na
evacuação dos dois prédios da PróSaúde. “Esse simulado foi importante
para sabermos como agir corretamente em uma emergência e ter uma
noção de como seria a situação real.
Com a colaboração e empenho de todos, conseguimos obter um bom resultado no procedimento”, destacou
Antônio Marcos Teles dos Santos, técnico de manutenção.
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