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Hospital de Santarém é recomendado para ONA 3
Após uma semana de visitas e avaliações em todos os setores, pela
Fundação Vanzollini, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA)
“Dr. Waldemar Penna”, administrado
pela Pró-Saúde em Santarém (PA), foi
contemplado com o resultado parcial
de recomendação para a Acreditação
ONA III com Excelência em Gestão.
A Certificação avalia critérios como
qualidade, segurança e humanização no processo assistencial, o que
significa que o hospital contemplado
tem excelentes resultados e que está
em constante melhoria de seus processos. Trata-se da oportunidade da insti-

tuição ser o primeiro hospital de toda a
Região Norte do País a obter a acreditação máxima concedida pela ONA.
“Isso é resultado de tudo que o hos-

pital tem feito para conseguir o
máximo de níveis da acreditação.
Depois dessa conquista, agora é só
manter, afinal, chegamos ao nível
máximo das acreditações”, diz a
assessora de qualidade do HRBA,
Veruska Ramalheiro.
“O próximo passo é buscar a acreditação internacional, feita por uma
instituição canadense”, completa.
A portunidade de conquista marca a contínua busca do HRBA pela
melhoria do sistema de gestão para
otimizar o atendimento à população. A
homologação do resultado e certificado
deve sair em 20 dias.

Hospital Getúlio Vargas comemora 76° aniversário

Na última quarta-feira (3), o Hospital Estadual
Getúlio Vargas comemorou 76 anos! A unida-

de organizou três dias de atividades, com palestras que abordaram temas como segurança

do paciente, nutrição e cuidados dermatológicos. A mesa de abertura das comemorações
foi composta por membros da unidade e da
Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de
Janeiro, além de representantes do Conselho
Gestor e da Associação dos Funcionários.
A representante da SES, Silvana Pereira, destacou que “observar a assistência prestada hoje
aos usuários através do HEGV é acreditar que é
possível fazer saúde Pública com qualidade”. A
cerimônia foi encerrada com sorteio de brindes,
parabéns e bolo de aniversário.

Pró-Saúde visita Medica Trade Fair, na Alemanha
Uma equipe da Pró-Saúde esteve
em Düsseldorf, na Alemanha, para
acompanhar a Medica Trade Fair
2014, maior feira de equipamentos
médicos do mundo, com mais de
130 mil visitantes e 4,8 mil expositores. A intenção da feira é expandir os
conhecimentos em novas tecnologias e tendências da medicina, para
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

criar debates sobre os avanços. As
visitas internacionais somaram mais
de 84 mil pessoas, de 120 países.
“Foi a primeira vez que estive nesta
feira e essa troca de experiências e conhecimento do que há de novo na medicina é muito importante”, afirmou o
diretor de Operações da Pró-Saúde, no
Rio de Janeiro, Jocelmo Mews.
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Sede Pró-Saúde mantém certificação ISO 14.001
conceitos e ações para proporcionar
resultados cada vez melhores no que
diz respeito ao meio ambiente e sustentabilidade”, ressalta Kátia dos Santos Silva, assistente administrativa de
meio ambiente.

Quais são os benefícios da ISO 14001?
Após auditoria externa realizada na
sede Administrativa da Pró-Saúde (SP),
ocorrida nos dias 04 e 05 de dezembro, a entidade manteve a certificação
ISO 14001/2004. Trata-se de norma
reconhecida e respaldada internacionalmente, que têm por finalidade defi-

nir quais são as aplicações necessárias
para se estabelecer um Sistema de
Gestão Ambiental, ou SGA, em empresas e organizações.
“Essa conquista só foi possível em
função do comprometimento dos colaboradores no entendimento dos

+ Melhora a gestão ambiental, reduzindo a
quantidade de resíduos e a utilização de energia
+ Melhora a eficiência, reduzindo os custos
de funcionamento da instituição
+ Demonstra conformidade
+ Cumpre as obrigações legais, obtendo maior
participação das partes interessadas e confiança.
+ Prepara para a mudança de cenário das
atividades com segurança

CEI incentiva educação infantil com música
As crianças do Centro de Educação
Infantil (CEI) Jardim São Jorge, administrado pela Pró-Saúde na zona Leste
de São Paulo, tiveram uma atividade
especial no último mês, chamada de
“Projeto Música”.
Diversos instrumentos musicais foram
distribuídos aos alunos, que puderam
conhecer, brincar e tocar canções. Uma
ex-aluna da creche também visitou a instituição e participou do evento, fazendo
uma apresentação para as crianças, tocando violão e ensinando-as a manejarem os instrumentos.
“O Projeto Música surgiu para partilharmos a energia que as crianças têm e
a alegria que sentem ao ouvir ou cantar

uma canção. A música é importante para
a educação infantil e nosso objetivo com
essa atividade é estimular a criatividade,
o movimento, a percepção, a coordena-
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ção e o convívio social da criança, com a
forma prazerosa que a música oferece”,
explica Marizete Barbosa dos Santos, diretora do CEI Jardim São Jorge.
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Pró-Saúde realiza Workshop de Segurança do Paciente
Com o objetivo de promover a capacitação e aperfeiçoamento profissional com
foco na qualidade e segurança do paciente,
foi realizado nos dias 02 e 03 de dezembro,
na sede administrativa da Pró-Saúde (SP), o I
Workshop de Segurança do Paciente.
Voltado para diretores gerais, diretores técnicos, gestores de enfermagem,
farmacêuticos e médicos da Qualidade,
o evento discutiu tópicos relacionados à
integração de ações e iniciativas em diferentes áreas da atenção, organização
e gestão de serviços de saúde.
“O encontro foi fundamental para ampliar
o alinhamento da Pró-Saúde sob os critérios
contidos na Resolução da Diretoria Cole-

giada (RDC n. 36), do Ministério da Saúde,
além de desenvolver a cultura na interpretação de eventos que envolvem a segurança
do paciente”, destaca Paulo Viol, gerente de

operações e membro do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente da entidade.
O evento também acontecerá nos estados
do Pará, Rio de Janeiro e Bahia.

Pinhais promove IV Semana de Humanização
O Hospital Municipal Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais e o Grupo de Trabalho de
Humanização promoveram a IV Semana
de Humanização com o tema: “Que nunca te falte: a estrada que te leva e a força
que te levanta. O amor que te humaniza,
e a razão que te equilibra”.
As ações são regidas pela Política Nacional de Humanização (HumanizaSus),

que busca efetivar os princípios do SUS
no cotidiano das práticas de atenção
e gestão, qualificando a saúde pública
no Brasil, incentivando, ainda, trocas
solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Durante o evento, foi
apresentado o Grupo de Trabalho de
Humanização e seus membros, assim
como um vídeo motivacional.

Hospitais do Rio passam por auditoria interna
Entre os dias 24 e 28 de novembro,
os Hospitais Estaduais Carlos Chagas
(HECC) e Getúlio Vargas (HEGV), administrados pela Pró-Saúde no Rio de Janeiro, receberam visita de profissionais
da sede e de unidades de outros estados
para auditoria interna. Todo o processo
é feito com base em uma metodologia
que utiliza requisitos de apoio à gestão.

Segundo Paula Muraro, gerente da Qualidade do HEGV, a proposta visa fazer uso de
uma ferramenta de altíssimo gabarito, produzida por profissionais conceituados da
Pró- Saúde, baseada em rigorosas normas
hospitalares para que seja dado o direcionamento adequado à gestão hospitalar. “O
resultado é, sem dúvida, um incentivo a
toda a unidade rumo à excelência.”

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

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

