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HMMC recebe a visita do secretário David Uip
O secretário do Estado de Saúde de
São Paulo, David Uip, visitou na segunda-feira (27/4), o Hospital Municipal
de Mogi das Cruzes (HMMC), em Mogi
das Cruzes (SP), administrado pela PróSaúde. Ele esteve acompanhado do
prefeito da cidade, Marco Bertaiolli,
que, ao lado da diretoria do HMMC,
apresentou as instalações da unidade
e detalhou todo o funcionamento.
“O secretário elogiou muito as instalações e toda a estrutura de atendimento. Destacou o fato de a unidade funcionar em sua capacidade
máxima com menos de um ano da
abertura”, afirmou o prefeito, ressaltando que a última fase de implantação do Hospital Municipal começou a funcionar no mês passado,
três anos antes do previsto.
“Colocamos em operação a UTI e,

como consequência, o Centro Cirúrgico passou a atender em sua capacidade total, com condições de realizar
operações de média complexidade”,

disse Bertaiolli. “Mogi das Cruzes
está de parabéns por contar com um
hospital municipal deste porte”, finalizou David Uip.

Pró-Saúde participa de Seminário
Super Heróis animam datas
comemorativas no HMUE

O I Seminário Internacional “Boa
Governança no Setor Público” reuniu lideranças políticas e autoridades para promover o debate sobre
a Governança Pública. Os advogados da Pró-Saúde, Luciano Bolonha
e Christopher Stears, participaram
da abertura do evento e nos painéis
temáticos “Projetos Legislativos so-

bre Governança e Controle Interno,
“Transparência, Integridade e Poder Público” e “Defesa dos Interesses Coletivos e Privados na Prevenção à Corrupção”.
O evento foi realizado no Auditório
Nobre do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), na capital,
na segunda-feira (27/4).
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O Projeto Carinhoterapia foi levado ao
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (PA), com
o objetivo de tornar o ambiente hospitalar
mais agradável. Através dessa mudança, é
esperada uma resposta mais rápida dos pacientes ao tratamento e à recuperação.
Os colaboradores, com apoio da diretoria, promoveram o projeto “Liga de Super Heróis”. Nos dias que antecedem datas comemorativas, a equipe se mobiliza
para percorrer as enfermarias e levar carinho e alegria aos usuários e familiares.
As primeiras ações do projeto foram
no Carnaval e na Páscoa. Com o efeito
positivo, a Coordenação de Humanização da entidade já programa atividades comemorativas para o ano todo.
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Palestra sobre captação de órgãos é realizada no HEGV

A equipe do Programa Estadual de
Transplante (PET) realizou, no final de
abril, palestras sobre captação de órgãos
e tecidos voltada para os colaboradores
da emergência e CTI do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), administrado

pela Pró-Saúde no Rio de Janeiro.
André Albuquerque, médico do PET e
responsável por ministrar as palestras,
explicou que o objetivo é conscientizar
os profissionais sobre seu papel na notificação. “O tempo e os cuidados são fun-

damentais nesse processo. Esses profissionais estão na ponta e precisam saber
da importância desta prática. A partir
da notificação do óbito, com a possível
sinalização para a doação, pode-se beneficiar mais de uma pessoa”, enfatizou.

Galileu promove treinamento de auditores HRSP treina Brigada
de Emergência

O Hospital Público Estadual Galileu
(HPEG), em Belém (PA), realizou treinamento para os novos auditores internos.
O objetivo foi acompanhar o processo de
implantação do Programa de Qualidade
no hospital, fundamental para a obtenção
do primeiro nível de certificação pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).
A turma foi formada por 20 colaboradores.
A gerente de Qualidade do HPEG, Vanessa Bremer, explica que o processo

de capacitação dá condição ao Hospital de ter auditores internos por área.
“Esse é um passo importante rumo à
certificação, porque nossos auditores
internos avaliam e cobram a melhoria
dos processos, e nossa expectativa é
que eles estejam totalmente alinhados com as metas que devem ser
atingidas no momento da auditoria”,
explicou. A auditoria está marcada
para agosto deste ano.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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O Hospital Regional do Sudeste do Pará
(HRSP), em Marabá (PA), criou uma Brigada de Emergência. A equipe vem passando
por treinamentos, promovidos pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina
do Trabalho (SESMT), com o objetivo de
repassar conhecimentos sobre combate a
incêndio e salvamento em altura.
“O objetivo principal é que os colaboradores, em momento de emergência, saibam
como proceder”, explica Renata Santos,
técnica em Segurança do Trabalho, acrescentando que os colaboradores aprenderam tarefas consideradas simples, como fazer nós e amarrações e também atividades
mais complexas.
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