Edição nº 611 – 15 de junho de 2015 | PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

Hospital Galileu completa um ano de funcionamento
O Hospital Público Estadual Galileu,
em Belém (PA), completa seu primeiro
ano de funcionamento implementando
mais serviços para a população. A instituição realizou, nesse período, 3.500
internações como retaguarda para os
Hospitais Metropolitano de Urgência e
Emergência (HMUE), Abelardo Santos
e Hospital de Clínicas Gaspar Viana.
Para celebrar seu primeiro ano, na
sexta-feira (12/6), o Galileu realizou homenagens aos pacientes que passaram
pela unidade e lançou, oficialmente, o
serviço de Reconstrução e Alongamento Ósseo, inédito no Pará, e que vai trazer progressos significativos a pacientes
com sequelas por politraumatismos.
O novo serviço é coordenado pelo
médico ortopedista Marcus Aurélio
Preti. Segundo ele, o método é usa-

Fique por dentro!

do para a correção das distorções de
tamanhos dos membros superiores e
inferiores, provocadas principalmente por traumatismos, mas que também podem ser causadas por infecções, tumores, entre outras doenças.
O novo serviço é eletivo e as cirurgias são agendadas após a realização de todos os exames necessários
para saber se o paciente está apto

ao alongamento. “O Hospital Galileu nasceu com essa missão, de ser
um hospital de retaguarda e facilitar, nos hospitais referenciados, o
ingresso rápido de outros pacientes
graves que requerem assistência
imediata, assegurando, assim, atendimento qualificado e humanizado”, explica Paulo Czrnhak, Diretor
Operacional da Pró-Saúde.

HMC promove 1º Simpósio sobre dengue

A Pró-Saúde mantém canais de comunicação diretos com o público. Para
ficar atualizado sobre tudo que acontece em nossas unidades, siga nossas
redes sociais no Facebook, Twitter,
Linkedin, Youtube e Google+.

Acompanhe-nos nas redes sociais
/ProSaude.OrganizacaoSocial
@prosaude_oss
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Devido aos altos índices de pessoas infectadas por dengue no Brasil,
e principalmente na Baixada Santista, o Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar (SCIH) do Hospital Municipal de Cubatão (HMC), em Cubatão (SP), realizou o 1º Simpósio Sobre Dengue no auditório da unidade.
As palestras foram ministradas pela
enfermeira Lilian Morais do SCIH,
abordando o Vetor e Controle Ambiental; a médica Thais C. G. Salles
falou sobre a Classificação de Risco,
e o médico Flávio Alves Faria, responsável pela vigilância epidemioló-
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gica da dengue na Baixada Santista,
trouxe um quadro amplo da doença.
O simpósio contou com a presença e
apoio de toda a diretoria do HMC.
“Este simpósio veio para conscientizar a todos que a responsabilidade
é de cada um, com isso, evitamos
casos graves. O assunto é de grande
relevância epidemiológica em nossa região, por isso, quanto maior o
número de informação que a população e os profissionais de saúde obtiverem, mais ágil e proveitoso será
o combate à proliferação do mosquito”, destacou Faria.
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PA: Militares do Exército visitam o Hospital Regional
O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) recebeu, no dia
3/6, a visita do 51ª Batalhão de Infantaria de Selva de Altamira (PA). Os profissionais militares das diversas áreas
de saúde (médicos, dentistas, farmacêuticos e técnicos de enfermagem)
estiveram na instituição para conhecer o processo de Gestão de Qualidade e estrutura física das unidades.
O grupo foi recebido pelo diretor Técnico Dr. Mário Franco Netto, que fez um
breve histórico da atuação da Pró-Saúde desde a inauguração do hospital,
em 2007. Em seguida, Viviane Lesses,
coordenadora do Núcleo de Qualidade

e Segurança do Paciente, apresentou a
gestão com a implantação de melhorias
nos processos ao longo dos anos e a política de segurança do paciente previsto
em RDC pelo Ministério da Saúde.

O encerramento foi feito com a apresentação do processo de certificação
de qualidade pela Organização Nacional de Acreditação – ONA, conquistada em 2010 para a unidade.

Voluntários do Hurso realizam Viajando com Segurança

Mais uma ação do Projeto Viajando
com Segurança foi feita pelos voluntários da Comissão de Humanização
do Hospital de Urgências da Região
Sudoeste (Hurso), de Santa Helena de
Goiás (GO). No mês de junho, a ação
foi uma combinação de consciência
ambiental e atenção no trânsito.
Durante o período da manhã de

quarta (3/6) foram abordados 170
veículos automotivos, que receberam orientações quanto à necessidade de direção defensiva, cuidados
com manutenção do carro, atenção
no trânsito e lei seca. Os voluntários
também distribuíram folders sobre o
assunto e sobre a Consciência Ambiental, já que durante o mês de
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junho o Hurso também realizou a
Campanha do Meio Ambiente.
Ainda foram entregues algumas
mudas de plantas, doadas por uma
usina da região e lixeiras ecobag
para carro. Para a colaboradora Marla Maia, todos foram bastante receptivos e pacientes, ouvindo e concordando com as orientações.
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Cecca realiza capacitação para trabalho em equipe
O Cecca (Centro de Convivência da
Criança e do Adolescente), no distrito
de Agulha (SP), realizou, no dia 3/6,
capacitação para os profissionais com
foco no trabalho em equipe. A reunião
contou com a participação de todas as
colaboradoras e foi ministrada pela diretora da unidade, Daniela Pasquini.
O encontro tem o objetivo de oferecer a oportunidade de promover
a troca de ideias e ajustar processos
de trabalho do cotidiano. Segundo a
diretora, esse momento é muito importante pois, além de capacitar de

forma efetiva os profissionais, melhorando o relacionamento entre a
equipe, é uma forma de descontração e contribuição com o processo

de melhoria do projeto.
Outro encontro já está programado
para o mês de outubro e deverá discutir a excelência no atendimento.

Conselho Tutelar orienta colaboradores HMMC inicia projeto sobre
gerenciamento de risco
da UTI pediátrica do HECC no Rio

No dia 9/6 os colaboradores da UTI
Pediátrica do Hospital Estadual Carlos Chagas, administrada pela PróSaúde no Rio de Janeiro (RJ), participaram de uma palestra sobre o papel
do Conselho Tutelar nos casos que
chegam à unidade.
Segundo a gerente Administrativa Raquel Martins, o Serviço Social
avaliou ser importante que a equipe tivesse um conhecimento maior
das ações do Conselho Tutelar, pois
chegam muitas crianças na unidade

vítimas de abandono, maus tratos
e violência doméstica. “Foi um momento de troca de informações, tirar
dúvidas, discutir casos e de receber
orientações. A equipe ficou bem satisfeita. Acreditamos que essa é uma
forma de acrescentarmos qualidade
ao atendimento”, enfatizou.
A palestra foi ministrada por dois conselheiros do órgão. Cerca de 17 profissionais entre as áreas de enfermagem,
fisioterapia, nutrição e administração,
participaram da palestra.

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:
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Com o objetivo de identificar previamente os riscos relacionados aos
processos, o Hospital Municipal de
Mogi das Cruzes (HMMC), em Mogi
das Cruzes (SP), deu início à implantação das barreiras de segurança
com um treinamento para todos os
gestores da unidade.
Érica Laurindo, gerente do núcleo de
Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente, explicou que cada coordenador
precisará estudar os processos com foco
na prevenção de risco e definir as estratégias de atuação a fim de reduzir esses
impactos. “Precisamos garantir um ambiente mais seguro para o colaborador
e também para o paciente, por meio de
verificações sistemáticas das práticas de
controle instituídas”.

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

