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Unidades comemoram Semana da Enfermagem

O Dia Internacional da Enfermagem,
celebrado no último dia 12 de maio,
serviu para enaltecer o trabalho desses profissionais junto à sociedade, em
benefício do bem-estar dos pacientes.
A Pró-Saúde programou diversas atividades em comemoração à data:
Maranhão – O Hospital e Maternidade São José do Ribamar estipulou, para o dia 22 de maio, palestras com o tema “A Lei e a Ética no
contexto da Enfermagem”.
Goiás - Entre os dias 13 e 15 de maio,
foi realizada a 4ª Semana da Enfermagem do Hospital de Urgências
da Região Sudoeste (Hurso). Com o
tema “Melhorias Contínuas para Segurança na Assistência do Usuário”,
o evento, disponível para colabora-

dores e comunidade, contou com
palestras proferidas por profissionais
especializados e sorteios. “Comemoramos, nesta semana, o trabalho e o
empenho da equipe de enfermagem
na dedicação do atendimento ao usuário”, ressaltou a supervisora de Enfermagem, Camila Carnelossi.
Rio de Janeiro – O Hospital Estadual
Anchieta (HEAN) preparou palestras,
dia de beleza, massagem, sorteio de
brindes e sessões de auricoloterapia
para os colaboradores. Foram montados, ainda, painéis com fotos para
homenagear a equipe. Já o Instituto
Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer
(IECPN) incluiu a exibição de filmes e
palestras. A Semana do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN)

teve como tema a assistência segura
ao paciente. A direção das Unidades
de Tratamento Intensivo do Hospital
Estadual Carlos Chagas (HECC) realizou palestras e dinâmicas.
São Paulo – O Hospital de Clínicas
de Campo Limpo Paulista promoveu
a II Semana de Enfermagem com
uma extensa programação de atividades, voltadas tanto para o público
interno quanto para a comunidade.
Foram realizadas ações voltadas à
prevenção de doenças e cuidados
com a saúde, tais como medição de
pressão arterial e teste glicêmico. Já
para os colaboradores de plantão, o
hospital programou um Dia de Beleza, almoço e jantar especiais, além
de palestras motivacionais.

damental que estejamos em sintonia
com os principais acontecimentos do
setor e às trocas de conhecimentos

que eles proporcionam”, frisa o diretor de Desenvolvimento da Pró-Saúde, Aguinaldo Porto Corrêa.

Entidade participa da Hospitalar
2015 nesta semana
A Pró-Saúde contará com estande
exclusivo para receber parceiros e divulgar informações dos serviços prestados na Hospitalar 2015, maior evento da industria da saúde em âmbito
mundial. O evento acontece de 19 a
22 de maio, nos Pavilhões do Expo
Center Norte, em São Paulo.
“Na busca pela constante qualidade e aprimoramento da prestação de
serviços, com foco no paciente, é fun-
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Grupo de palhaços faz visita aos pacientes do Hurso
O Hospital de Urgências da Região
Sudoeste (Hurso), de Santa Helena de
Goiás (GO), recebeu a visita do grupo
Trup 23, uma associação de palhaços
voluntários da cidade de Rio Verde
(GO). O objetivo da ação foi colaborar
com a unidade hospitalar na promoção
do bem-estar físico, sentimental, psicológico e espiritual dos usuários.
Os integrantes da Trup ressaltaram que
a maior dificuldade vivenciada pelas pessoas hospitalizadas está na perda de confiança em si e nas pessoas que os cer-

cam, devido à falta de afeto, respeito e
dignidade que enfrentam todos os dias.
Para a presidente da Comissão de Humanização a visita foi muito bem recebida pela unidade, mas com muita responsabilidade também. “É válido ressaltar
que os palhaços visitadores são altamente capacitados, pois possuem técnica
e experiência em outras instituições de
saúde da região”, explicou.
“Foi muito bom ver a alegria criada
pela presença deles junto aos pacientes e acompanhantes presentes

no hospital”, contou a fisioterapeuta
Renata Bessa.

Pró-Saúde promove campanha para o Combate à Infecção Hospitalar
Para celebrar e sensibilizar os profissionais sobre a importância do Combate à Infecção Hospitalar (comemorado
no último dia 15 de maio), a Pró-Saúde
preparou ações educativas nas unidades, com treinamentos e palestras.

O Hospital e Maternidade São José
do Ribamar, em São José do Ribamar
(MA), também promoveu peça e palestra com o tema “A Importância da
Lavagem das Mãos no Combate à Infecção Hospitalar”.

HEGV realiza 1º Curso de Formação de Auditores Internos
A equipe do Núcleo de Qualidade
e Segurança do Paciente do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV),
no Rio de Janeiro (RJ), administrado
integralmente pela Pró-Saúde, realizou o primeiro curso de formação
de auditores internos com o objetivo de capacitar profissionais a trabalharem preventivamente todos os
aspectos de melhoria nas unidades.
O curso, realizado em dois dias,
com aulas práticas e teóricas, treinou 40 colaboradores dos Hospitais
Estaduais Getúlio Vargas (HEGV),

Adão Pereira Nunes (HEAPN), Anchieta (HEAN), Rocha Faria (HERF
- Maternidade) e Instituto Estadual
do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN).
Adalberto Ferreira, coordenador
da Qualidade do HEGV, explicou
que o treinamento visa minimizar,

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:
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previamente, impactos em uma auditoria externa. “A proposta é desenvolver a capacidade de análise
crítica dos colaboradores envolvidos, de modo a contribuírem com
o processo de auditoria interna em
suas unidades”.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
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