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HMMC completa um ano com 219 mil de atendimentos
O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC), em Mogi das Cruzes (SP),
administrado pela Pró-Saúde, completou um ano de atividades. A comemoração contou com festa para os colaboradores, missa, prestação de contas para
a comunidade e a Caminhada da Saúde.
Participaram do evento, o bispo de Mogi
das Cruzes dom Pedro Luiz Stringhini, o
secretário municipal de Saúde, membros do poder público, da diretoria do
hospital e da Pró-Saúde, além de colaboradores e a população.
Ao lado do diretor Operacional da
Pró-Saúde, Aguinaldo Porto Corrêa,
do prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli, e do secretário de Saúde,
Marcello Cusatis, a diretoria do hospital
apresentou o balanço de atendimentos para a comunidade e à imprensa.

Em um ano, o HMMC realizou 219 mil
procedimentos, entre consultas, atendimentos de urgência e emergência para
crianças até 11 anos, exames diversos,
internações e cirurgias eletivas em diferentes especialidades. Deste total, foram
64.804 consultas de pronto atendimento infantil, 33.574 consultas agendadas

HRSP ganha certificado internacional Cozinha
Verde por práticas saudáveis na alimentação

Localizado em Marabá, no Pará, e
responsável pelo atendimento de 23
municípios onde vivem mais de 1,2
milhão de habitantes, o Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP) recebeu o certificado da “Green Kitchen”
(Cozinha Verde), que reconhece os
restaurantes e cozinhas de instituições
que aprimoram seu padrão de qualidade, em benefício dos usuários, através de ações que visem alimentação
saudável e sustentabilidade.
A nutricionista Natália Silva Garcia

Lobato, coordenadora de Nutrição
do Hospital Regional, fez questão de
agradecer o empenho de todos os
profissionais. “Essa certificação é o
reconhecimento a todos os colaboradores que atuam na nossa cozinha,
atendendo usuários e os outros colaboradores do hospital. Nós temos orgulho dessa equipe”, afirmou o diretor
do HRSP, Valdemir Girato.
Administrado pela Pró-Saúde, o
HRSP é o primeiro do Norte e Nordeste do Brasil a conseguir a certificação.
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em diversas especialidades, 119.422
exames de diagnóstico e 1.381 cirurgias.
“Temos apenas que agradecer a oportunidade de fazer parte deste projeto
que vem superando as expectativas
continuar trabalhando para manter esse
patamar de qualidade”, frisou o diretor
do HMMC, Matheus Gomes.

Hurso comemora manutenção
da acreditação ONA 1

O Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de Goiás (GO), recebeu a visita para a Manutenção da ONA1 e foi recomendado para
manter a certificação de Acreditado.
Para o diretor Geral do Hurso, Reginaldo Biffe, todo o sucesso alcançado só
aconteceu graças aos esforços de todos.
“Fomos agraciados com a recomendação favorável dos avaliadores da Fundação Vanzolini para a manutenção do
certificado. Aproveito para agradecer,
em especial, aos colaboradores que se
dedicam e demonstram compromisso
com a missão do Hurso, mantendo o
foco na segurança e proteção da saúde
da comunidade, que é a razão da nossa
atividade. Esta recomendação motivará
cada um de nós a continuarmos buscando a excelência na assistência médica e
hospitalar”, enfatizou.
1
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Pró-Saúde participa da Conferência de Saúde em SP
A Pró-Saúde participou da 18º Conferência Municipal de Saúde de São Paulo,
realizada de 22 a 24 de junho, na capital. Para representar a entidade compareceram Agnaldo Sampietri, Allan Lobo,
Claudia Dias e Marcia Meurer. Os debates, organizados pelo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de
Saúde tiveram como tema central “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar
Bem das Pessoas: Direito do Povo”.
O objetivo da Conferência foi impulsionar os princípios e diretrizes do SUS
(Sistema Único de Saúde), definir priori-

dades para as políticas de saúde e fortalecer o controle social do SUS.
Em 2015, serão realizadas conferên-

cias municipais, estaduais e a nacional,
que ocorrerá entre os dias 23 e 26 de
novembro, em Brasília (DF).

Diretor da Pró-Saúde visita hospital em Rondônia
O diretor de Operações da Pró-Saúde, Danilo Oliveira da Silva, visitou,
na última semana, o Hospital Bom
Pastor, em Guajará-Mirim (RO). O diretor foi acompanhado por Ana Paula
Carvalho, diretora Administrativa da
unidade, e Silvercley Justiniano Dan-

tas, supervisor de Faturamento.
Durante a visita na unidade de Rondônia, o diretor avaliou as enfermarias, apartamentos, postos de enfermagem, centro cirúrgico, lavanderia,
cozinha e, ainda, conheceu a reforma
que está sendo feita em áreas inter-

nas da unidade. “O Hospital Bom
Pastor cumpre um importante papel,
principalmente, no atendimento às
comunidades indígenas do entorno.
Os colaboradores estão de parabéns
pelos serviços prestados aos usuários”, destacou.

CEI Lageado promove interação com o projeto Família
O CEI (Centro de Educação Infantil)
Lageado, em São Paulo (SP), lançou
recentemente o projeto “Família”.
A proposta foi criar um dia especialmente para as famílias, promovendo a interação a interação entre
escola e pais.
A fim de estimular o desenvolvimento dos sentimentos afetivos de carinho, amor e respeito ao próximo o
CEI teve a intenção de favorecer nas
famílias a construção da identidade
pessoal e social nas crianças.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Hospital de Pinhais promove Semana do Aleitamento Materno
O Grupo de Aleitamento Materno do
Hospital Municipal Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais, em Pinhais (PR), realizou a ação dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, com o
intuito de orientar e capacitar todos
os colaboradores sobre a importância
da amamentação para evitar que os
bebes recém-nascidos fiquem doentes e sejam bem nutridos.
Para realizar o evento foram montadas duas cabanas, uma para demonstrar atos que são prejudiciais ao bebê
e na outra cabana divulgaram ações
que são desenvolvidas para o bebê
ter uma boa qualidade de vida. Também foi entregue aos colaboradores
um crachá demonstrando os dez passos do Aleitamento Materno.

Enfermeiras do HRPT aderem a toucas de tecido nas UTIs
Pensando na sustentabilidade, no impacto ambiental e na redução de custos, as enfermeiras das Unidades de
Tratamento Intensivo Pediátrica e Neonatal do Hospital Regional Público da
Transamazônica (HRPT), em Altamira
(PA), criaram toucas de tecido confeccionadas na própria instituição.
As toucas, que são de uso pessoal e
reaproveitáveis, diferenciam o ambiente para as crianças, com cores vivas e
mais alegres na UTI infantil. Além das

enfermeiras, as técnicas de enfermagem também pretendem adotar a ideia.
“Observou-se que o descarte das
toucas comuns usadas na unidade
causavam um impacto direto na natureza. Pensando em algo sustentável e com um baixo custo econômico,
as enfermeiras das UTIs pediátrica e
neonatal resolveram criar a touca de
tecido”, disse Renata Chiquetti, enfermeira coordenadora das UTIs Pediátrica e Neonatal do HRPT.

Projeto 5S apresenta resultados no Hospital Universitário
Após cinco meses de muito trabalho,
o Projeto 5S do Hospital Universitário
(HU), em Jundiaí (SP), apresentou, na
última reunião das lideranças, os resultados das auditorias realizadas em
abril.“Vejo que todos nós, colaboradores, podemos e devemos ter boas
práticas no nosso desenvolvimento
profissional: ter vontade de aprender,
praticar o autodesenvolvimento, promover a melhoria continua, ajudar aos

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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outros, ser movidos a desafios – que é
o que o Projeto 5S traz hoje aos setores
e suas equipes”, concluiu Angélica Segli,
responsável pelo Projeto.
A implantação do projeto 5S é uma iniciativa do Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) e tem como
objetivo tornar os processos de trabalho mais eficientes, melhorar o bem-estar e o aproveitamento
dos colaboradores.
O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Coordenadoria de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

