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Músico supera diagnóstico e surpreende equipe do IECPN

Quando Ailton Oliveira descobriu
um tumor cerebral, localizado na região lobo temporal, ele viu seu mundo desabar. Cearense, o professor
de piano da Escola de Artes de Macaé teve muito medo de perder a coordenação motora e não poder mais
dar aulas e tocar seus instrumentos.
Pouco tempo depois do diagnóstico, ele conheceu a história bem parecida com a dele, de uma paciente, operada no Instituto Estadual do
Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN),

no Rio de Janeiro (RJ), administrado integralmente pela Pró-Saúde.
Ana Carina foi diagnosticada com o
mesmo tumor de Ailton no final de
2013, e dias depois, já tocava o piano, localizado no hall da unidade.
“A história dela me estimulou, me
incentivou e me encorajou a buscar
esta unidade, e de hoje estar aqui
também tocando este mesmo piano”, disse emocionado.
Ailton esteve no dia 31/4 no IECPN
para uma consulta de acompanha-

mento. No famoso piano do hall de
entrada da unidade, Ailton tocou
uma sonata de Beethoven e ofereceu a toda equipe que cuidou dele.
Na plateia, estavam enfermeiros,
pacientes, diretores e o médico que
operou Ailton, Vinicius Zogbi. “O
maior desafio era não deixar sequelas, pois o tumor estava localizado
em uma área que poderia comprometer a linguagem e audição. A sensação de vê-lo tocar é a de dever
cumprido”, explicou Zogbi.

HDLEM promove campanha de alerta e orientação aos usuários
O Hospital Deputado Luis Eduardo
Magalhães (HDLEM), em Mairi (BA),
promoveu, nas salas de espera, um
canal de comunicação com o usuário
e uma estratégia eficaz para orientar,
alertar e acolher as demandas dos pacientes e familiares. O objetivo é levar
informação sobre os serviços prestados, tipos de doenças e cuidados preventivos, direitos e deveres, aproximando, assim, o usuário e a entidade.

Foram realizadas palestras sobre
a febre Chikungunya, câncer de
mama e do colo do útero, saúde e
bem-estar, infecção urinária e tuberculose. As abordagens e interações são realizadas no ambulatório,
junto aos pacientes que aguardam
consulta para as diferentes especialidades do HDLEM, e são ministradas por enfermeiros, nutricionistas
e assistentes sociais.
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Hospital de Pinhais promove Dia da Saúde e Nutrição
O Dia da Saúde e da Nutrição, promovido pelo Hospital Municipal Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais, em Pinhais
(PR), tem como objetivo conscientizar
a população para a importância da boa
alimentação que impacta diretamente
na saúde de todos.
A prática da boa alimentação começa desde cedo, a partir do nascimento
da criança, com o aleitamento materno
exclusivo até os 6 meses de vida. A entidade, que é credenciada como Hospital Amigo da Criança, tem o dever de
conscientizar os privilégios da mãe na
amamentação do bebê. O leite materno
tem cerca de 87% de água, além de ter
carboidratos, prebióticos, gorduras, proteínas, vitaminas, minerais e anticorpos,

compostos mais que necessários para o
desenvolvimento saudável do bebê.
O hospital realiza um acompanhamento com uma nutricionista e tem
por objetivo disponibilizar refeições
saudáveis, além de realizar periodica-

mente palestras para destacar a necessidade de uma boa alimentação e
esclarecer dúvidas. O Grupo de Humanização também disponibilizou um
mural com informativos da importância da alimentação correta.

Ação no HMC reaproveita óleo e contribui com o meio ambiente
Um litro de óleo pode contaminar
até 20 mil litros de água. Preocupado com o meio ambiente, o Hospital Municipal de Cubatão, em Cubatão (SP), em parceria com a ONG da
Vila Esperança, há dois anos recolhe
o óleo que é entregue no posto de
arrecadação e, também, dispensado
pela cozinha do hospital.
O óleo de cozinha é altamente prejudicial ao meio ambiente e quando
jogado na pia (rede de esgoto) causa
entupimentos e sérios danos. O material recolhido no HMC é transformado em sabão e repassado para a ONG
da cidade. “O material tem contribuído para o bom andamento dos serviços oferecidos pela entidade, que
alcança criança e famílias carentes”,
comentou o coordenador da ONG,
João de Jesus Rodrigues.
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Pró-Saúde realiza treinamento de controle de patrimônio
Os colaboradores responsáveis pelo
controle de patrimônio das unidades
administradas no Rio de Janeiro participaram de treinamento com o objetivo
de aprimorar o controle, além de alinhar todas as atividades e rotinas pertinentes à área de patrimônio.
“Nosso foco são relatórios transparentes, com credibilidade e consistência.
Estamos lidando com dinheiro público,
portanto, nos cabe zelar pela conservação, manutenção e preservação de todos os bens que estejam nas unidades
administradas”, ressaltou o supervisor
de Patrimônio e Arquivo Geral da sede

da Pró-Saúde, Luiz Franco.
Dentre as orientações e temas abordados, estavam os fluxos internos,

emissão de relatórios, transferência e
devolução, entre outros. Cerca de dez
gestores participaram do treinamento.

Hospital 5 de Outubro promove Café com Diretor
O Hospital 5 de Outubro, em Canaã
dos Carajás (PA), realizou 1º Encontro
do “Café com o Diretor”. O objetivo
foi propiciar o encontro do diretor Administrativo, Bruno Rezende, com os
colaboradores, para dialogarem sobre
o trabalho na entidade, ideias e opiniões em uma conversa interativa.

O primeiro encontro foi realizado
com nove colaboradores do setor de
Hotelaria, sendo que, ao longo do
ano, serão realizados outros encontros com demais setores. Os participantes selecionados, por sorteio, serão multiplicadores das informações e
respostas que obtiveram no encontro.

HAC e UPA Escada efetuam exercício de prevenção a incêndio
A equipe do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho (Sesmt) do
Hospital Alayde Costa (HAC) e UPA
Escada, em Salvador (BA), promoveu, em março, treinamento,
visando a prevenção e combate a
princípios de incêndio.
Cerca de 85 colaboradores participaram da atividade teórica na sala
de reunião da unidade. Para o mês
de abril também foram programadas atividades práticas.
A ideia foi treinar profissionais para
atuar de forma preventiva e corretiva a princípios de incêndio e primeiros socorros, garantindo segurança
aos pacientes e colaboradores.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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