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HURSO conta com plano contra falhas de energia
Com foco na prevenção contra as constantes quedas de energia elétrica registradas no Brasil durante os últimos meses, o
Hospital de Urgências da Região Sudoeste
(HURSO), de Santa Helena de Goiás (GO),
destacou o plano de contingência para casos de falta de energia.
Em situações que ocorrer falta de energia,
um gerador de 260 kva (quilovoltampere) é
ligado para atender as áreas críticas como
Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva, tomografia, Central de Material e
Esterilização e Pronto-Socorro do hospital.
O aparelho passa, regularmente, por manutenção preventiva a cada 6 meses, além de

testes semanais para verificar a eficiência e
um checklist diário da parte estrutural.
Todas as unidades administradas pela PróSaúde possuem plano de contingenciamento de energia elétrica, já previsto no Requisi-

Hospital de Mogi apresenta auditores internos

to de Apoio à Gestão (RAG), verificando as
condições da rede elétrica, os equipamentos de fornecimento de energia alternativa,
como geradores, para evitar qualquer risco
ao bom atendimento dos pacientes.

Fique por dentro!
A Pró-Saúde mantém canais de comunicação diretos com o público.
Para ficar frequentemente atualizado com as ações, notícias e campanhas de todas as unidades de saúde
administradas pela entidade, siga
nossas redes sociais no Facebook,
Twitter, Linkedin, Youtube e Google+.

O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes, em São Paulo, apresentou,
nesta semana, equipe de auditores
internos. O grupo é formado por 13
profissionais de diferentes áreas de
atuação e terá como objetivo a busca pela melhoria de todos os serviços
prestados aos pacientes.
Os integrantes da equipe realizam,
durante esse mês de janeiro, uma auditoria interna em todos os setores do
hospital. Antes de realizarem visita para
conhecer os departamentos, os integrantes passaram por um treinamento
interno, coordenado pela gerente do

Núcleo de Gestão de Qualidade e Segurança do Paciente, Erica Laurindo, que
também pertence à equipe.
“A ideia de criar um time de profissionais de diferentes áreas é, justamente, para que haja diferentes
visões de um mesmo processo”, explicou Laurindo.
Cada dia um setor do hospital será
verificado para que possíveis processos possam ser melhorados ou ajustados, quando necessário. O grupo também será responsável por realizar uma
auditoria prévia, antes da auditoria a
ser realizada pela sede da Pró-Saúde.
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HEGV realiza 1ª Semana de Segurança do Paciente

O Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV),
no Rio de Janeiro (RJ), realizou a 1ª Semana
de Segurança do Paciente, com objetivo de
sensibilizar todos os profissionais sobre a
importância do conhecimento das 6 Metas
Internacionais de Segurança do Paciente. A

iniciativa foi dos profissionais do Núcleo de
Ensino Permanente (NEP).
“É muito importante sensibilizar toda a
equipe sobre os procedimentos que garantam uma assistência segura, a começar pela identificação do hospital como

HRSP promove I Workshop sobre Tecnologia
O Hospital Regional do Sudeste do Pará
(HRSP), em Marabá (PA), promoveu, em
janeiro, o I Workshop de TI para apresentação de Política Institucional de Tecnologia da Informação da unidade. O evento reuniu cerca de 30 colaboradores.
Segundo o coordenador do workshop,
Gilson Machado Santos, o objetivo é
estabelecer diretrizes e normas para
todos que utilizam os recursos tecno-

lógicos existentes no HRSP, e trata dos
direitos e obrigações com equipamentos e programas. O profissional explica que o usuário do Hospital Regional
será beneficiado pela normatização da
TI, uma vez que ele está interligado por
rede de computadores que controlam
equipamentos e atendem aos pacientes, de modo que o atendimento se
torne mais ágil e minimize falhas.
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um lugar que traz riscos ao paciente. A
partir daí, é possível desenvolver esses
processos para a minimização de riscos”,
afirmou o diretor de Qualidade, Fernando Paragó, que ressaltou, ainda a adesão
dos colaboradores.

Samu Mogi faz integração
com alunos de Medicina

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência), de Mogi das Cruzes (SP), recebeu
25 acadêmicos do quinto ano do curso de
Medicina, que irão realizar estágio na unidade, gerenciada pela Pró-Saúde. Na oportunidade, os estudantes conheceram a unidade,
acompanharam palestras e atividades práticas de reanimação cardio pulmonar, imobilização e transporte. Durante os treinamentos
foram utilizados manequins e simuladores
doados pelo Ministério da Saúde.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
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