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Presidente da Pró-Saúde anuncia novo organograma da entidade
A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
possui, a partir de hoje (23/03), um
novo organograma.
O anúncio foi feito pelo presidente da
entidade, Dom Eurico dos Santos Veloso, em uma reunião na sede administrativa, com a presença dos demais
membros da diretoria estatutária, o vice-presidente, Dom Hugo da Silva Cavalcante, o tesoureiro Monsenhor Marco
Eduardo Jacob Silva, além de diretores
executivos e gerentes.
Na oportunidade, Dom Eurico agradeceu aos colaboradores pelo trabalho
desenvolvido na entidade e apresentou
os novos diretores da diretoria Administrativa e Financeira e diretoria de Desenvolvimento, Sarah Anny Dahane e Agui-

naldo Porto Correa, respectivamente.
“A Pró-Saúde vive hoje um momento
histórico e o comparo a uma árvore. A
árvore, dá frutos, as folhas e os galhos
caem, mas o tronco permanece firme.
Na Pró-Saúde, promovemos mudanças para que cada vez mais possamos

Galileu promove campanha para doação de sangue

atingir nosso objetivo, que é o de oferecer um trabalho de qualidade e excelência na saúde”, destacou o presidente da Pró-Saúde.
Para conhecer o novo organograma da
entidade, clique no seguinte link: http://
www.prosaude.org.br/inst.asp/21

HEGV recebe visita de
colaboradores do Pará
A equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência do Pará (HMUE), fez
uma visita de trabalho ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), no Rio de Janeiro. O encontro serviu para apresentar a
experiência da UTI do HEGV, referência de
atendimento na rede estadual de saúde.
“A ideia foi mostrar o trabalho desenvolvido e dividir experiências. Captar os
bons resultados aplicar na sua gestão.
Trata-se de um serviço muito bem organizado. A equipe do HEGV está de parabéns”, destacou o diretor de Medicina Intensiva da Pró-Saúde, Ederlon Rezende.

O Hospital Público Estadual Galileu,
em Belém (PA), juntamente com o
Grupo de Trabalhos de Humanização
(GTH), realizou, no dia 16 de março,
campanha de incentivo à doação de
sangue e medula.
Na oportunidade, a assistente social,
Janete de Araújo, da Hemopa (Fundação Centro de Hematologia e Hemote-

rapia do Pará), ministrou palestra sobre
o tema e tirou dúvidas dos colaboradores e acompanhantes sobre os procedimentos necessários para a doação. Ao
final do evento, foi apresentada uma
ficha de inscrição para os interessados
em realizar a doação voluntária de sangue e medula. Houve, ainda, o sorteio
de blusas com alusão à ação.
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Campanha no HSJ ajuda colaboradores vítimas de enchente

O estado do Acre passa pela maior
enchente do último século, e milhares
de famílias já foram afetadas com esta
catástrofe. No Hospital Santa Juliana
(HSJ), em Rio Branco (AC), cerca de 65
colaboradores foram prejudicados com
a cheia do rio. Para ajudá-los, o HSJ, que
pertence as Obras Sociais da Diocese de

Rio Branco, iniciou uma campanha de
arrecadação no início de março.
Os colaboradores e pacientes podem
doar alimentos, materiais de limpeza
e de higiene pessoal, vestimentas e dinheiro, que será revertido em algum
produto de necessidade básica. A iniciativa conta com apoio da diretoria geral e

administrativa do HSJ, que já reuniu os
coordenadores dos setores para buscar
ajuda de fornecedores e parceiros.
“Todos os produtos doados são divididos conforme a demanda e o número de pessoas assistidas”, explicou
Micharrele Avila, assistente social do
Hospital Santa Juliana.

Cubatão recebe certificado pelo Projeto Mãos Limpas
O Hospital Municipal de Cubatão
(HMC), em Cubatão (SP), recebeu certificado pela participação voluntária no
Projeto “Mãos limpas são mãos mais seguras”, proposta pelo Centro de Vigilância Epidemiológica e Divisão de Infecção
Hospitalar do Estado de São Paulo.
O hospital cumpriu com a implantação
de todos os componentes propostos, tais
como: preparação da unidade, avaliação
básica, capacitação das equipes e avaliação final. A inserção completa da estratégia é fortemente recomendada e poderá
ser alvo de projetos subsequentes.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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