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Hospitais promovem campanha no Carnaval
São Paulo - As crianças internadas
na pediatria do Hospital Universitário
(HU), em Jundiaí (SP), participaram do
CarnaHU 2015, festa que anualmente reúne pacientes, acompanhantes
e colaboradores. A ação foi realizada
na Brinquedoteca e contou com atividades de recreação para as crianças e
animação do Bloco Vem Neném, grupo carnavalesco formado pelos funcionários do HU.
“Pesquisas comprovam que o sorriso auxilia na diminuição do estresse e nosso bloco veio trazer alegria
e um pouquinho da festa para nossos pacientes”, resume Marisa de
Sordi, representante da Comissão
de Eventos do hospital.

Hospital Universitário (HU), em Jundiaí (SP)

germes no ambiente hospitalar”, explica a médica infectologista, Vanessa
Santos, coordenadora da CCIH.
Goiás - Colaboradores do Hospital
de Urgência da Região Sudoeste (Hurso), de Santa Helena de Goiás (GO),

mento para levar um ambiente saudável e alegre ao hospital. “Nem sempre
é fácil estar em um momento de doença, mas é bonito ver um sorriso nos
rostos e lembrar a todos que a felicidade ainda pode ser alcançada”. Concordando, o violeiro Francisco Isidro

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (PA)

Pará - “Samba no pé e higiene nas
mãos!” Este foi o tema do grito de
carnaval da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital
Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (PA).
A inciativa teve como foco conscientizar os profissionais de saúde a manter
o padrão de higienização das mãos,
essencial para a prevenção de infecção hospitalar. “Nossa primeira campanha do ano foi um grito de carnaval
de conscientização, mobilizando todos os colaboradores a participarem
do bloco de mãos limpas. Sabemos
que essa medida simples é a mais eficaz para impedir a disseminação de

Hospital de Urgência da Região Sudoeste (Hurso),
de Santa Helena de Goiás (GO)

formaram o Bloco de Carnaval e percorreram toda a unidade, animando
usuários e colaboradores. Em alguns
setores, depois da brincadeira, ouviuse muitos aplausos.
Para Roberta Cardoso, cantora do
Coral, foi importante aproveitar o mo-
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Pereira lembra como é satisfatório
participar dessas atividades. “Precisa
ter cuidado para entrar em um quarto e trazer alegria para um enfermo
ou familiar, mas quando alcançamos
nosso objetivo sentimos uma imensa
gratidão”, descreveu ele.
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Pró-Saúde celebra o Dia Mundial do Doente
Mensagem do Presidente
Celebrado no dia 11 de fevereiro, o
23º Dia Mundial do Doente, instituído
pelo papa João Paulo II, em 1992, tem
o objetivo de sensibilizar a humanidade para a necessidade de uma melhor
assistência e atenção à pessoa doente.
Por ocasião da data, o presidente
da Pró-Saúde, Dom Eurico dos Santos
Veloso, enviou uma mensagem aos
colaboradores da entidade, destacando a importância de ser solidário com
o irmão, sem o julgar.
“Todos os anos, o Dia Mundial do Doente nos incita à reflexão sobre aquele que mais necessita e o que merece
nossa atenção. Na festa litúrgica de
Nossa Senhora de Lourdes, dirijo-me
com especial carinho a todos que assistem os doentes: médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, atendentes,
cuidadores, trabalhadores de hospitais, UPAs, serviços de urgência, casas
de saúde, postos de saúde e centros

de repouso. O tratamento é essencial
e deve sempre vir acompanhado do
gesto de caridade. Somente o acolhi-

mento e a solidariedade podem trazer
o justo conforto àqueles que sofrem
de enfermidades físicas e emocionais”.

Unidades também exaltam a data
Rio de Janeiro - O Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e o Hospital Estadual
Adão Pereira Nunes (HEAPN) realizaram
missa para pacientes, acompanhantes e
colaboradores. Já no Hospital Estadual
Anchieta (HEAN) foi feita uma distribuição
de flores de papel e mensagens de carinho e conforto aos pacientes e familiares.
No Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer (IECPN), a celebração envolveu
as equipes para “unir todos em um só objetivo: conforto e amor ao próximo”.

São Paulo - A comemoração no
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC) foi marcada por palestras e conscientização. A assistente
social do HMMC, Eliana Ribeiro de
Souza, foi a responsável por ministrar as palestras aos pacientes dos
Ambulatórios da Mulher e de Especialidade. “O objetivo é sensibilizar
a todos para uma atenção especial
aos enfermos, possibilitando uma
assistência mais adequada”.

Paraná - O grupo de humanização
do Hospital Municipal Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais, em parceria com a
Pastoral da Saúde, visitou os pacientes,
oferecendo apoio e solidariedade às famílias, e realizando orações.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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HRPT promove 3º edição do Dia do Talento
Realizado duas vezes ao mês, o
Dia do Talento reúne candidatos
interessados a uma vaga no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira
(PA). Na terceira edição, o departamento de Recursos Humanos
selecionou currículos para a vaga
de auxiliar de Administração. Cerca de 50 pessoas participaram do
processo seletivo.

Cubatão realiza
auditoria de riscos
Com o intuito de garantir a segurança do paciente, o setor de Qualidade do
Hospital Municipal de Cubatão (HMC),
em Cubatão (SP), realizou a jornada de
auditoria de riscos. Programado periodicamente, o recurso abrange todos os
processos internos, com o objetivo de verificar a adesão das práticas de controle
existentes e garantir um sistema seguro.
Todos os colaboradores da unidade
atuam para minimizar os riscos de suas
atividades, através do cumprimento
das rotinas de trabalho, elaboração
de registros e notificações de eventos.
Como resultado, o hospital mantém a
segurança e previne eventuais falhas,
que serão abordadas como oportunidades de melhorias.

Os candidatos são admitidos conforme a disponibilidade de vagas,
durante a seleção. O departamento pessoal esclarece que mesmo
as vagas não estando abertas naquele momento, é importante os
candidatos participarem dos testes avaliativos, para que possam
conhecer suas aptidões e relacioná-las aos cargos existentes na
instituição no futuro.

Resultado da avaliação da Pró-Saúde no HMMC
A atenção, cordialidade e a postura dos profissionais no atendimento
ao paciente foram os destaques evidenciados durante a avaliação, com
base nos requisitos do RAG (Requisitos de Apoio à Gestão), realizada
pela Pró-Saúde, responsável pela
gestão do Hospital Municipal de
Mogi das Cruzes (HMMC), em Mogi
das Cruzes (SP).
Durante uma semana, a equipe da
Pró-Saúde avaliou 39 processos. Mais

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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de 3,2 mil itens foram avaliados, sendo distribuídos entre infraestrutura
e equipamentos, gestão, técnicos
operacionais e segurança do paciente. Além do atendimento, o compromisso e envolvimento da equipe no
processo de avaliação e a estrutura
física da área assistencial, voltada à
Segurança do Paciente, foram considerados os pontos fortes do HMMC,
segundo a equipe de consultores da
sede da Pró-Saúde.

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

