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Pró-Saúde lança Campanha do Agasalho 2015
A Pró-Saúde lançou, nesta segundafeira (8/6), a Campanha do Agasalho
2015 com o tema “Vamos doar nosso calor a quem precisa”. O objetivo
é arrecadar roupas e cobertores que
serão doados para o CCI (Centro de
Convivência do Idoso), CECCA (Centro
de Educação da Criança e do Adolescente) e Pró-Saúde Projetos Sociais
no distrito de Agulha (SP); e os CEIs
(Centros de Educação Infantil) Jardim
Jardim Eliane, Jardim São Jorge e Lageado na capital paulista.
O presidente da entidade, Dom Eurico
dos Santos Veloso, fez a abertura oficial
da campanha ao lado da Diretora Financeira e de Filantropia Wanessa Portugal e da gerente de Filantropia, Regina
Victorino. “A Campanha do Agasalho
oferece todo o nosso calor ao próximo,

HRSP promove ação de
saúde com a comunidade
O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Regional do Sudeste
do Pará (HRSP), em Marabá (PA), promoveu uma ação de saúde com os
moradores da comunidade da Folha
34, Nova Marabá, sob responsabilidade da enfermeira Nayara Brasil.
O HRSP promoveu palestras sobre
consumo de álcool e outras drogas e
aferição de pressão arterial. Também,
na oportunidade, foram realizados
exercícios de alongamento e relaxamento para os pacientes que aguardavam atendimento, com a colaboradora Caroline Nogueira, do Serviço de
Atendimento ao Usuário (SAU).

não só o calor humano, mas também o
calor espiritual”, disse o presidente. “A
ideia é que a gente possa atender toda a
área educacional e de assistência social
da Pró-Saúde. Temos, em média, 1,600
beneficiados”, completou a gerente de

Filantropia, Regina Victorino.
O lançamento também contou com
a presença de cerca de 100 colaboradores da sede e crianças do CEI Jardim
Eliane para incentivar e sensibilizar as
doações que ocorrem até 26 de junho.

Ações celebram Semana Mundial do Meio Ambiente
Na semana passada, a Pró-Saúde
realizou ações em comemoração ao
Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6)
com o objetivo de incentivar, orientar
e educar. No Rio de Janeiro, o Hospital Estadual Getúlio Vargas promoveu
palestras sobre reciclagem, ministrada pela engenheira Ambiental, Janaína Mota, aberta aos colaboradores e
acompanhantes dos pacientes. Entre
as atividades realizadas no Instituto
Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e
no Hospital Estadual Anchieta, esteve
a oficina onde os colaboradores aprenderam a transformar óleo de cozinha
em sabão, além de plantio de mudas
no jardim suspenso e externo. Um
ciclo de palestras sobre o tema sustentabilidade marcou a I Semana do
Meio Ambiente no Hospital Estadual
Adão Pereira Nunes. No Hospital Estadual Carlos Chagas, além de palestras
com orientações sobre a conservação
do meio ambiente, a Direção também
distribuiu mudas doadas pelo Jardim
Botânico aos colaboradores.
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Em São Paulo, na sede administrativa
da Pró-Saúde, foram distribuídos folhetos e blocos de anotação em papel
reciclável para sensibilizar os colaboradores quanto as ações implantadas
e a política ambiental da entidade.
Em Goiás, no Hospital de Urgências
da Região Sudoeste, as atividades começaram na terça feira, na terça-feira
(2/6), com o plantio de mudas, doadas
por uma usina da região, nas áreas verdes da unidade. Também foi realizada
uma blitz em todos os setores sobre
Segregação de Resíduos e orientação
para consumo consciente e reciclagem
de materiais, entre outras ações.
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Preparatório da ONA movimenta colaboradores do Hurso
Durante os dias 26, 27 e 28 de maio,
o Núcleo de Qualidade e Segurança do
Paciente (NQSP), do Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO),
de Santa Helena de Goiás (GO), realizou o preparatório da visita de manutenção da Certificação da ONA. De
acordo com a gerente do NQSP, Thaisa
Afonso, o treinamento é uma forma didática de reafirmar o compromisso do
colaborador com a gestão de risco e a
segurança do paciente em prol da visita de manutenção.
As atividades foram realizadas ao
longo de três dias e em três turnos,
a cada duas horas, para que todos os
colaboradores pudessem participar.

“Foi muito importante ver os colaboradores desenhando, fazendo mímica e
respondendo questões sobre os proto-

Sustentabilidade das unidades do Rio
é destaque no jornal O Globo

Os hospitais estaduais Adão Pereira Nunes (HEAPN), Anchieta (HEAN)
e Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer (IEC), administrados integralmente pela Pró-Saúde, foram destaque
no jornal O Globo, no dia 3 de junho, em
virtude da adoção de práticas sustentáveis na preservação do meio ambiente.
Através da Comissão de Sustentabilidade, o HEAPN fez uma série de ações
e o descarte seguro de mais de uma
tonelada em resíduos dos exames de

HMC realiza treinamento
da Brigada de Incêndio

radiologia, coletados por empresas
especializadas. Com relação ao lixo
comum, mais de duas toneladas são
recolhidas mensalmente pela coleta
seletiva. A iniciativa já rendeu uma redução de 5% nos gastos com dispensação de resíduos hospitalares.
Já o IEC e o HEAN estão substituindo, gradativamente, lâmpadas, termômetros e outros aparelhos que
contém o mercúrio uma substância
altamente tóxica.
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colos de segurança, demonstrando, ao
mesmo tempo, conhecimento e certeza dos assuntos”, explicou Thaisa.

Recentemente, o Hospital Municipal de Cubatão (HMC), em Cubatão
(SP), foi manchete no principal jornal da região, destacando a seriedade com que o tema segurança é tratado no Hospital.
Dentro desta perspectiva, e uma vez
mais cumprindo a NR 23 e a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros,
o HMC realizou, em Mogi das Cruzes
(SP), o Curso para Brigadistas.
O objetivo do treinamento visou capacitar os colaboradores em técnicas
de primeiros socorros, resgate de vítimas, utilização de equipamentos e ao
combate e princípio de incêndio.
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