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Pró-Saúde lidera noite de premiação em São Paulo

A Pró-Saúde conquistou quatro categorias do Prêmio Hospital Best, promovido pela Associação Brasileira de
Marketing em Saúde, na capital paulista. A instituição consagrou-se como
Melhor Gestão de Organização Social,
Hospital Destaque do Ano (Instituto

Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer),
Hospital Revelação do Ano (Hospital de
Urgência da Região Sudoeste de Goiás),
e Liderança Institucional do Ano (João
dos Reis Pimentel, diretor Geral).
Durante a cerimônia, Pimentel destacou os reconhecimentos obtidos em

2014. “Por tudo isso, a Pró-Saúde está
comprometida com a saúde dos brasileiros e, para o ano que se aproxima, quer
reforçar seu compromisso em proporcionar atendimento de qualidade ao SUS,
contribuindo para o aperfeiçoamento do
sistema de saúde público brasileiro”.

Hospital de Mogi conquista 99% de satisfação

O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
(SP) atingiu 99% de índice de satisfação dos
pacientes nos primeiros cinco meses de
atendimentos. O número tem como base
a Pesquisa de Satisfação do Usuário. De
43.811 itens avaliados, 43.293 foram classificados pelos pacientes como satisfatórios.
A Pesquisa de Satisfação também coloca

à disposição do paciente um campo opcional de sugestões, elogios ou críticas.
“Parabéns pelo moderno gerenciamento
implantado e a todos que compõem o
corpo funcional, em especial, as atendentes pela maneira gentil e humanitária que
tratam todos que ali se dirigem”, disse o
aposentado Joel Avelino Ribeiro.
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RJ: Comissão de Ética de Enfermagem toma posse
A Comissão de Ética de Enfermagem
do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes
(RJ), tomou posse em um evento que
contou com a presença de Ana Lucia Telles, conselheira da primeira Comissão de
Ética do COREN-RJ em 15 anos.
A equipe é responsável por apurar todas
as denúncias éticas de Enfermagem, ouvir todos os envolvidos, bem como avaliar

o desfecho. “Caso a problemática seja de
nível mais qualificado, o grupo tem link direto com a Comissão de Ética do COREN/RJ,
que auxilia na solução do problema”, explica
Vanessa Ribeiro, gerente de Enfermagem
da unidade, acrescentando que o HEAPN
deu um grande passo rumo à excelência.
“Essa Comissão vem agregar valores e disciplina a nossa unidade”, enfatizou.

Workshop orienta sobre
Segurança do Paciente
Foi realizado, no Hospital Regional da
Transamazônica, em Altamira (PA), o I
Workshop de Segurança do Paciente. O
evento foi promovido pela sede da PróSaúde, em São Paulo, e contou com a
presença de diretores e gestores dos
Núcleos de Qualidade e Segurança do
Paciente de diversos hospitais administrados pela entidade.
No evento, foram apresentados os
papéis e responsabilidades dos Núcleos, Gerenciamento de Riscos, Fluxo de
Notificação, investigação, tratativa e
verificação dos eventos ocorridos, alinhando, assim, uma metodologia sistêmica entre os hospitais.

Semana previne acidentes de trabalho em Cubatão
O Hospital Municipal de Cubatão (SP)
realizou a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes no Trabalho (SIPAT). O projeto procurou enfatizar aos colaboradores o uso e descarte correto de equipamentos e resíduos hospitalares. O tema
apresentado neste ano foi: “Descarte
correto de resíduo hospitalar previne
acidente de trabalho”.
Durante a semana foram realizadas
palestras pertinentes ao tema, gincanas
testando o conhecimento dos colaboradores sobre segurança do trabalho, filmes
educativos, exposições de equipamentos
de proteção e sorteio de brindes.

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

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