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HRPT recebe recomendação de manutenção da ONA 2
O Hospital Regional Público da
Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA), passou pela avaliação do órgão que analisa os serviços do processo de Acreditação ONA 2.
Durante os dias 11, 12 e 13/05 os
auditores avaliaram os processos e
a consolidação do sistema de gestão da qualidade do hospital, tendo
como base a prestação de serviços
oferecidos pela instituição aos usuários com ênfase na assistência segura aos pacientes.
O objetivo do hospital foi manter
a certificação ONA 2 Acreditado
Pleno, conquistada pela instituição
em 2012. O HRPT, que atende aos
nove municípios do sudoeste do
estado, foi mais uma vez recomendado como Acreditado Pleno e é o

UPA Valéria promove
I Feira de Saúde

No dia 18 de maio ocorreu a I Feira Internacional de Saúde e Cidadania na UPA
Valéria, em Salvador (BA). O evento ocorreu das 8h30 às 16h30, com entrada gratuita e grande adesão do público.
Verificação de pressão arterial, avaliação nutricional, avaliação postural,
massagem relaxante, assistência jurídica
trabalhista e civil, medição de glicemia
capilar, orientação farmacêutica, entre
outras atividades foram prestadas. A Feira também contou com palestras educativas sobre primeiros socorros, higiene
bucal e direito civil.

único da região Transamazônica e
Xingu com atendimento 100% pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) a ter
este reconhecimento.
O certificado contribui para a im-

plantação de um processo de melhoria permanente, a fim de promover a qualidade da assistência em
todas as organizações prestadoras
de serviços de saúde do país.

HMC destaca-se na vistoria contra incêndio

De dez hospitais públicos situados na
região do litoral de São Paulo consultados pelo Jornal A Tribuna, da Baixada
Santista, em matéria veiculada no domingo (17/05), somente dois estão em
dia com o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) e o Hospital Municipal de Cubatão (HMC) é um deles.

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

O AVCB é um documento exigido por
lei, que atesta que estes locais estão
dentro das normas de segurança em
casos de incêndio. O levantamento evidenciou a preocupação do HMC com
os pacientes, por proporcionar um ambiente de segurança para os pacientes,
acompanhantes e colaboradores.
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Catanduva promove II Semana de Prevenção de Acidentes
A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) dos Serviços de Saúde de Catanduva, em Catanduva (SP),
promoveu de 27 a 30 de abril a II Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT).
Foram realizadas palestras sobre Ergonomia e Postura para o administrativo e
AHL, Biossegurança para os dentistas e
ACD, sobre DST/Aids para os auxiliares
de enfermagem e Prevenção de Acidente Pérfuro-Cortante para médicos,
enfermeiros e auxiliares.

Técnica de Enfermagem do Hurso recebe Prêmio Destaque
Na próxima sexta-feira, dia 29 de
maio, será realizada a 6ª edição do
Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, que homenageia 40 enfermeiros, técnicos e auxiliares de
Enfermagem de Goiás. A consolidada
premiação, promovida pelo Conselho
Regional de Enfermagem de Goiás
(Coren-GO), visa dar destaque ao tra-

balho de competência técnica e ética desenvolvido pelos profissionais da
área. Entre os escolhidos deste ano está
a colaboradora Jenifer dos Santos Fursel, que é técnica de Enfermagem do
Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), de Santa Helena de Goiás.
“Colaboradora que possui iniciativa
e comprometimento com o próximo

e responsabilidade para executar as
tarefas do dia a dia em cima das normas e rotinas apresentadas pela instituição”, elogiou o supervisor, Marcelo
Faria, responsável pelo Centro Cirúrgico e CME do Hurso. Em Goiás, já são
mais de 42 mil inscritos e no Brasil, a
marca é de mais de 1 milhão e 800 mil
profissionais de enfermagem.

O Hospital Estadual Anchieta (HEAN),
no Rio de Janeiro, promoveu um painel
para comemorar o Dia do Assistente Social, celebrado no dia 15 de maio. Foram
destacadas informações sobre as principais responsabilidades do assistente
social no ambiente hospitalar. O objetivo
da ação foi conscientizar as demais áreas
sobre quais são as funções desse profissional e assim, facilitar encaminhamento
dos usuários quando necessário.
“O setor é de fundamental importância dentro das unidades, mas devido
ao pouco tempo de existência da profissão, os demais profissionais ainda
não sabem exatamente quais são as
atribuições do assistente social. A divulgação de suas atividades é necessária, internamente e externamente,
para que a profissão seja, cada vez
mais, reconhecida, valorizada e a atuação dentro da unidade seja eficaz”,
declarou Thiago Calchadora, coorde-

nador de núcleo do HEAN.
O Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) realizou sua primeira jornada da área no anfiteatro da unidade e
teve como tema os “Direitos da Criança,

Mulher e Idoso”. As palestras foram ministradas por representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social de
Duque de Caxias, do Conselho Tutelar e
da Casa da Mulher Caxiense.

RJ: Assistentes sociais são homenageados no HEAN e no HEAPN

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Pró-Saúde promove vacina contra a gripe nas unidades

Unidades administradas pela Pró-Saúde realizaram no mês de maio campanha de vacinação contra a gripe para
todos os seus colaboradores. As ações
ocorreram na sede administrativa, Hos-

pital Estadual Anchieta (RJ), Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (RJ),
Hospital Regional do Baixo Amazonas
(PA), Hospital Municipal de Araguaína
(TO) e o Hospital Municipal Nossa Se-

HDLEM realiza treinamento sobre parada
cardiorrespiratória em Mairi (BA)

A Coordenação de Enfermagem do
Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães (HDLEM), em Mairi (BA), realizou treinamento sobre Parada Cardiorrespiratória (PCR). O objetivo foi
melhorar o atendimento à vítima de
parada cardiorrespiratória através de
educação aos colaboradores.
O treinamento foi realizado pelo
coordenador de Enfermagem,

Cláudio Pedreira e pela enfermeira
Natane Soares. A ação ocorreu em
dois dias, o primeiro em aula teórica, baseada no conhecimento de
suporte básico e avançado de vida,
e no segundo, na prática, envolvendo reanimação cardiopulmonar
adequada, com treinamento em
manequins próprios, capacitando
toda a equipe assistencial.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

nhora da Luz dos Pinhais (PR).
O objetivo foi facilitar o acesso da vacina aos colaboradores que, muitas vezes, não tem tempo para comparecer
aos postos de saúde.

HSJ promove 3ª Semana
de Prevenção de Acidentes

O Hospital Santa Juliana (HSJ), em
Rio Branco (AC), realizou, entre os dias
11 e 15 de maio, a 3ª Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). O evento contou com a presença
de colaboradores da instituição e de
profissionais especializados nas áreas
de segurança em ambiente hospitalar,
humanização e vida saudável.
O encontro foi aprovado pelos participantes e organizadores, que pontuaram a importância da prevenção de
acidentes no ambiente de trabalho. O
objetivo da SIPAT é promover debate e
tirar dúvidas sobre os temas.

O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Coordenadoria de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

