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Dia Internacional da Mulher é lembrado nas unidades

Bahia – O 16º Centro de Saúde distribuiu rosas e pipoca, realizou oficina de
beleza e de exame de mama.
Goiás – O Hospital de Urgência da Região Sudoeste apresentou vídeos e músicas temáticas.
Maranhão – O Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar
fez serenata e entregou rosas.
Minas Gerais – As UPAs São Benedito
e Mirante entregaram flores.
Pará - No Hospital Regional do Baixo
Amazonas e o Hospital Regional do Sudeste do Pará realizaram palestras sobre saúde da mulher, oficina de beleza
e brindes. Já o Hospital Regional Público

da Transamazônica e o Hospital Yutaka
Takeda organizaram um espaço da beleza. O Hospital Galileu apresentou vídeo,
música e entregou cupcakes.
Paraná – O Hospital Municipal Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais contou com
balões decorativos.
Rio de Janeiro – O Hospital Estadual
Getúlio Vargas fez palestras e distribuiu
kits de maquiagem. Já o Hospital Estadual Anchieta realizou almoço e entrega de
flores. O Hospital Estadual Adão Pereira
Nunes e a UTI do Hospital Estadual Carlos Chagas realizaram o “Dia de Beleza”.
Rondônia – No Hospital Bom Pastor
teve palestra sobre a saúde da mulher

Mensagem do Presidente

O presidente da entidade, Dom Eurico dos Santos Veloso, também enviou uma mensagem em celebração
à data. “É com imenso júbilo no coração que me dirijo às mulheres desta
instituição. Neste Dia Internacional
da Mulher, quero cumprimentar cada
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e brindes.
São Paulo – Rosas e “Stand da Beleza” no Hospital de Clínicas de Campo
Limpo Paulista, assim como no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, que
ainda realizou palestra sobre os direitos da mulher. O Hospital Municipal de
Cubatão promoveu aulas de dança. Já
nas Unidades de Saúde de Catanduva,
palestras, rosas, brindes e atividades físicas. O Centro de Convivência do Idoso
prestou a homenagem “Ser Mulher na
Terceira Idade”.
Tocantins – O Hospital Municipal de
Araguaína promoveu consultas oftalmológicas e palestras.
uma de vocês e agradecer, profundamente, por sua enriquecedora contribuição a cada dia. A dedicação e a
generosidade, inerentes em sua natureza, de filha, mãe e líder, são qualidades preciosas para conquistas tão almejadas por todos nós, no ambiente
de trabalho e familiar”.
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Voluntários auxiliam no atendimento do HMMC

A equipe de voluntariado do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
(HMMC), em Mogi das Cruzes (SP), deu
início às atividades no dia 2 de março.
Identificados com jalecos rosas, terão
a missão de auxiliar nas orientações
oferecidas aos pacientes e reforçar o
acolhimento humanizado.
Antes de atender aos pacientes, a
equipe da Pró-Saúde recebeu treinamento especializado, com orientações
sobre o Serviço de Atendimento ao

HYT promove 5ª edição
do “Laços de Ternura”

O Hospital Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas (PA), promoveu a 5º edição
do curso para gestantes “Laços de Ternura”. O evento contou com vários profissionais da saúde, entre eles, pediatra,
psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista
e assistente social, que ministraram palestras voltadas ao período gestacional
e aos primeiros cuidados com o bebê.
As mamães de plantão aproveitaram
a oportunidade para tirar dúvidas e
desfrutar de um espaço com profissionais de beleza. Ao final do curso,
as gestantes saíram satisfeitas com as
orientações e make-up pronto.

Usuário (SAU), atendimento ao cliente e atividades ligadas à humanização,
além de noções de ética, postura, normas e rotinas institucionais. Os voluntários estarão presentes na unidade
de segunda a sexta-feira nos períodos
da manhã e tarde.
O treinamento já começa a mostrar
os primeiros resultados. A técnica de
enfermagem, Marlene da Glória Caceres, foi uma das primeiras pacientes
que recebeu orientações das voluntá-

rias no primeiro dia de atividades. “Sou
da área da saúde e sei da importância
de um atendimento humanizado. O
hospital merece os parabéns”, avaliou.
O aposentado Romeu Antunes Cardoso disse que as voluntárias vão
ajudar muito. “Assim que entrei já fui
atendido pela moça de rosa, toda sorridente. Mesmo com uns probleminhas de saúde, me senti muito bem,
como se estivesse chegando na casa
de um amigo”, ressaltou.

Parceria UEPA e HRBA forma turma de Residentes
Aconteceu no auditório da Universidade do Estado do Pará (UEPA) a
solenidade de formatura da segunda turma de Residentes Médicos do
interior do estado e a primeira turma de Residentes Multiprofissional
(Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia
e Serviço Social) e teve como campo de prática o Hospital Regional do
Baixo Amazonas do Pará (HRBA), em
Santarém (PA), que possui o título de
Hospital de Ensino, concedido pelos
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Ministérios da Saúde e da Educação.
“Um dos principais desafios na gestão da saúde, na nossa região e no
interior de forma geral, é a disponibilização de profissionais especializados
para estarem atuando junto à comunidade, e nós temos o privilégio de ter o
curso de medicina aqui em Santarém e
a residência médica em áreas imprescindíveis, hoje temos 12 profissionais
médicos e 10 multiprofissionais, é um
sonho que se realiza”, declarou o Diretor do HRBA, Hebert Moreschi.
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Hurso simula acidente para Plano de Emergência
Na sexta-feira (27/2), foi realizada
uma simulação de evacuação pelo
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)
do Hospital de Urgências da Região
Sudoeste (HURSO), de Santa Helena de Goiás (GO). O treinamento
teve como objetivos a padronização das ações, prática do abandono
de área e treinamento dos brigadistas, além de cronometrar o tempo
de chegada à ocorrência.
Foram envolvidos 30 brigadistas

e evacuados 87 colaboradores até
o ponto de encontro emergencial,
onde o técnico de Segurança, Leonardo Bueno, fez uma explanação sobre
a importância desse tipo de treinamento, parabenizando-os pela eficiência. O engenheiro de Segurança,
Muriel Pires, finalizou, destacando
que o tempo gasto para os brigadistas chegarem foram de três minutos
e o tempo de evacuação das pessoas
de sete minutos, sendo que a meta é
reduzir ainda mais esse tempo.

Alayde Costa promove treinamento para segurança
O Hospital Alayde Costa (HAC),
em Salvador (BA), promoveu treinamento com foco no protocolo
de prevenção de quedas, que tem
como base as metas estabelecidas
pelo Ministério da Saúde para a segurança do paciente.
Na oportunidade, a enfermeira da
Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH), Sheyla Lima, e a
enfermeira da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), Cláudia Silva, con-

duziram o treinamento com objetivo de orientar sobre o movimento
realizado com os pacientes. O treinamento teve como público-alvo
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.
O HAC pretende realizar mais cinco treinamentos, incluindo higiene
das mãos, prevenção de úlcera por
pressão, segurança da comunicação, segurança na prescrição e identificação do paciente.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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Marabá: Núcleo de Qualidade
do HRSP escolhe mascote
O Hospital Regional do Sudeste do Pará
(HRSP), em Marabá (PA), promoveu a
apresentação oficial do mascote do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP). O mascote escolhido foi “Ariel”,
um tucano de cor verde, desenhado por
Tobias de Tarso, colaborador do Serviço
de Atendimento ao Usuário (SAU).
A escolha foi feita pela diretoria do HRSP,
que analisou diversas sugestões de mascotes apresentadas no período de 27 de
janeiro a 6 de fevereiro deste ano. Durante o anúncio do mascote, a direção também premiou os cinco primeiros lugares.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
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