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HRBA conquista certificação máxima de qualidade

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA),
recebeu uma das maiores e mais
conceituadas certificações de qualidade do Brasil, o Certificado ONA
III – Acreditado com Excelência. O
HRBA foi avaliado pela Instituição
Fundação Carlos Alberto Vanzolini,
de acordo com as diretrizes da Organização Nacional de Acreditação –
ONA. O certificado tem validade até
dezembro de 2017.
“A certificação ONA III é resultado

de tudo que o hospital vem fazendo
para conseguir o máximo de aprovação e qualidade durante a assistência à população. Isso é motivo de orgulho para todos nós da Pró-Sáude”,
comentou o diretor de Operações,
Danilo Oliveira.
Para atingir o nível de excelência,
o HRBA passou por uma crescente evolução desde 2008, quando a
Pró-Saúde assumiu a administração
e implantou um modelo de gestão
hospitalar moderno, reconhecido

pelo Ministério da Saúde e que segue os padrões internacionais de administração hospitalar.
Hoje, o HRBA atende mais de 1 milhão de pessoas em 20 municípios
da região e demais estados da região
Norte do Brasil, por ser um hospital
de referência em diversas especialidades, como oncologia, traumatologia, cirurgias de alta complexidade,
hemodiálise, entre outras. Com capacidade de 128 leitos, o HRBA atende 50 especialidades médicas.

Pró-Saúde recebe prêmio por destaque em segurança
Na noite de 14 de abril, a Mineração
Rio do Norte (MRN) agraciou o Hospital de Porto Trombetas, em Oriximiná
(PA), administrado integralmente pela
Pró-Saúde, com uma placa por seu desempenho na área de segurança no
ano de 2014.
A Pró-Saúde ficou em primeiro lugar
no ranking das instituições contratadas com mais de 50 colaboradores. A
entidade concorreu entre mais de 50
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empresas contratadas pela Mineração Rio do Norte.
Na oportunidade o diretor Geral, Edson Luiz Martins, recebeu a placa das
mãos de Almer Jorge Alves Moreira, gerente de Recursos Humanos da MRN.
Também compareceram ao evento
toda a direção da Mineradora e o seu
presidente, Silvano de Souza Andrade.
A gestão Pró-Saúde ocorre desde
1997 no Hospital de Porto Trombetas.
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Hurso alerta sobre prevenção e cuidados com a dengue
No começo de abril, uma equipe
de voluntários do Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO), de Santa Helena de Goiás (GO),
com o apoio da Vigilância em Saúde
do município, visitou residências
dos dois bairros mais próximos da
unidade para alertar quanto aos
cuidados com a dengue.
Os colaboradores dividiram-se em
seis grupos que abordavam os donos das casas, vistoriavam os quintais e áreas de convivência verificando possíveis focos de dengue.
Nos locais onde não foram encontrados focos, a equipe entregou um
Certificado de Residência Aprovada
e um brinde como incentivo.

Diretoria Estatutária
A Pró-Saúde realizou na segundafeira (13/4), a eleição da nova Diretoria
Estatutária. Durante Assembleia
Geral Extraordinária, a chapa liderada
pelo atual presidente, Dom Eurico

dos Santos Veloso, foi reeleita pelos
associados da entidade.
Os demais integrantes são: Dom
Hugo da Silva Cavalcante (vicepresidente), Cônego Doutor José

Gomes de Moraes (secretário) e
Monsenhor Marco Eduardo Jacob
Silva (tesoureiro). O mandato terá
início no próximo dia 26/4, válido
por um ano.

Cecca comemora Dia Nacional do Livro Infantil
As crianças do Cecca (Centro de Convivência da Criança e do Adolescente)
comemoraram, na semana passada,
o Dia Nacional do livro Infantil(18/4).
Segundo a Educadora Silvia, durante
a atividade que é aplicada semanalmente para as crianças, as professoras enfatizaram a importância da
literatura infantil, além de incentivar
constantemente o hábito da leitura
entre os pequenos.
A literatura infantil é um caminho que
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leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma
prazerosa e significativa. Além de apresentar conceitos de linguagem e leitura,
enfoca a importância de ouvir histórias
e do contato da criança desde cedo com
o livro e finalmente esboça algumas estratégias para desenvolver o hábito de
ler. Nessa data, em especial, as crianças
que ainda não sabem ler contaram a
história através das figuras ilustrativas
dos livros infantis e fantoches do Cecca.
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CEI Jardim Eliane prepara desenvolvimento dos bebês
Desde cedo, em contato com o
mundo, os bebês vão aprendendo e
se desenvolvendo, ainda mais, quando têm contribuições de um ambiente estável e singelo.
No CEI Jardim Eliane, em São Paulo
(SP), o trabalho do berçário desenvolve-se assim, o ambiente é preparado
para receber e contribuir com o desenvolvimento dos bebês, e atividades planejadas como brincadeiras na
cabana e bolinhas coloridas chamam
a atenção e levam diversão e aprendizagem às crianças.

Yutaka Takeda apresenta nova ferramenta de gestão

Enfermeiros do HEAN discutem
sobre artigos científicos

O Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), do Hospital
Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas (PA), apresentou aos líderes
uma nova ferramenta de auxílio na
gestão de seus processos – o Qualitômetro, nome em referência às
medições da qualidade.
Em 2015, o RAG é o parâmetro
adotado na medição do Qualitô-

Novo projeto voltado aos enfermeiros do Hospital Estadual Anchieta (HEAN), no Rio de Janeiro (RJ),
prevê a realização periódica de discussão sobre artigos científicos.
O objetivo é proporcionar um momento de estudo com temas pertinentes às atividades realizadas entre os profissionais de enfermagem.

metro, as metas setoriais e institucionais são expostas e acompanhadas
mensalmente “Esta
ferramenta favorece o acompanhamento por toda equipe do
processo, comparando-o com a
evolução do hospital, bem como
estimula a boa competição entre
os lideres”, afirma Francisco Ferreira, gerente da Qualidade.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Coordenadoria de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
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