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Pró-Saúde assume gestão de UPAs em Uberaba
A Pró-Saúde assumiu, no primeiro dia
de 2015, a gestão das UPAs 24h (Unidades de Pronto Atendimento) Parque
do Mirante e São Benedito, ambas na
cidade de Uberaba, Minas Gerais.
Entre as medidas já adotadas, nos primeiros dias de gestão, estão a contratação de funcionários e reorganização
do fluxo de atendimento, com a adoção
de pulseiras coloridas que permitem a
identificação do usuário de acordo com
o grau de urgência, assim como treina-

mentos profissionais com o objetivo de
aperfeiçoar o acolhimento aos pacientes.
Além disso, foi implantado o Serviço para Atendimento aos Usuários
(SAU), como forma de acompanhar
o andamento e a resolutividade das
ações iniciadas nas UPAs e os profissionais já estão devidamente uniformizados. “Também foram tomadas
todas as medidas necessárias para o

abastecimento de estoque de medicamentos e insumos”, destacou o diretor do projeto, Ronaldo Foloni.
“Os colaboradores da Pró-Saúde estão de parabéns, pois conseguimos
fazer uma transição tranquila em
Uberaba, num período bastante crítico para as UPAs, que é a virada do
ano”, destacou o diretor de Operações, Danilo Oliveira da Silva.

HRPT promove simulação contra acidentes de trânsito
O Hospital Regional Público da Transamazônica (PA) realizou ação de conscientização junto à população, devido
ao alto índice de acidentes de trânsito
que vêm ocorrendo em Altamira. Dados estatísticos do HRPT revelam que
de cada 10 pacientes, sete são vítimas
de acidente.
A ação educativa contou com a parceria do Corpo de Bombeiros, Polícia
Rodoviária Federal e Departamento
Municipal de Trânsito. A campanha
iniciou na rodovia Transamazônica
com a distribuição de panfletos aos
motoristas. Para chamar a atenção da
população, os órgãos realizaram uma
simulação de acidente de trânsito em
um dos pontos turísticos da cidade.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Governador de SP visita
base do Samu de Mogi

Cubatão obtém alta taxa de satisfação
De acordo com números apresentados pelo SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), após pesquisa realizada, o Hospital Municipal de Cubatão
(SP) obteve, durante o ano de 2014,
índice de satisfação pelo serviço prestado junto ao usuário de 93,82%. Os
números se mostram bastante superiores ao registro obtido em ano an-

terior, que chegou à marca de 85%
de aprovação. Já no que se refere aos
pacientes internados, o índice de satisfação para o período atual chega à
média consolidada de 94,55%.
A aprovação obtida reforça o comprometimento com a qualidade e a
preocupação do hospital com o bem
-estar e a saúde de cada cidadão.

O governador do Estado de São Paulo,
Geraldo Alckmin, inaugurou, no dia 08
de janeiro, obra de duplicação na rodovia
SP-66, que liga os municípios de Mogi das
Cruzes e Guararema, e aproveitou a oportunidade para fazer uma visita às instalações do Serviços de Urgência de Mogi das
Cruzes, administrado pela Pró-Saúde.
O Samu de Mogi é considerado o melhor serviço de resgate do Brasil, segundo
o Ministério da Saúde e vêm sendo bastante elogiado pela alta qualidade de seus
serviços de urgência, em função também
da excelente combinação entre os serviços de saúde e Corpo de Bombeiros. Inclusive, com solicitações do Ministério da
Saúde para treinar outras unidades.

HEAN orienta comportamento dos acompanhantes

Universitários promovem
abraço solidário no HDLEM
O Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães, em Mairi (BA), recebeu a visita
dos alunos do curso de Serviço Social,
da Faculdade de Capim Grosso. Os universitários promoveram entre usuários
e colaboradores alegria e descontração
com a campanha “Abraço Grátis”.

A equipe multidisciplinar do Hospital Estadual Anchieta (RJ) realizou
reuniões semanais com os acompanhantes dos pacientes internados.
O objetivo foi orientar sobre as normas e procedimentos do Hospital,
como horários de visita, quantidade
de visitantes, normas de funcionamento da unidade, entre outras.

“Os encontros têm a adesão dos
acompanhantes, refletindo de forma
positiva no tratamento do paciente”,
ressaltou o Coordenador de Núcleo
Thiago Calchadora, acrescentando
que os acompanhantes aproveitam
esse momento para sanar dúvidas e
dar sugestões que são analisadas e
respondidas individualmente.

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Bahia promove Semana Regional de Saúde e Segurança

A equipe de segurança do trabalho do
Hospital Alayde Costa e UPA de Escada
(BA) elaborou a Semana Regional de Saú-

de e Segurança. O evento contou com o
apoio das equipes de Fisioterapia, VITALMED (Serviço de Emergência Médica),

CEDAP (Centro especializado em Diagnóstico e Pesquisa do Estado da Bahia) e
Instituto Embelleze, além da participação
dos demais colaboradores das unidades.
O evento teve como principal objetivo
conscientizar os colaboradores a desenvolverem o cuidado com a saúde do corpo, no combate ao sedentarismo e ao
estresse. O SESMT disponibilizou, também, a verificação de pressão arterial
e controle de glicemia durante a ação.
Além disso, houve sorteio de brindes
aos participantes. A ação também será
realizada na UPA de Valéria, Centro de
Saúde M. Conceição Santiago / 16º Centro de Saúde de Imbassay e no Hospital
Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Cipas do Acre e de São Paulo foram empossadas

São Paulo - A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP) foi empossada
recentemente. Os 14 membros já estão
aptos a iniciarem as atividades ligadas à função, principalmente, o desenvolvimento do
Mapa de Risco, que detalhará todos os perigos existentes em cada setor do Hospital.

“A comissão tem o objetivo de fornecer todas as condições necessárias para
que o colaborador tenha a integridade
física preservada. Consequentemente,
a Cipa proporciona uma melhor qualidade de vida e saúde”, destacou Josiane
Guerra, técnica de segurança do trabalho da unidade de Mogi.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

Acre - No Hospital Santa Juliana do
Acre, a Cipa tomou posse na primeira
semana de janeiro, para o biênio 20152016. A diretora do Hospital, Ir. Raquel,
destacou que a comissão é um espaço
importante para a instituição e que seus
membros têm o papel de ajudar na prevenção de acidentes de trabalho.

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

