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Ministério da Saúde habilita UPA Valéria como porte 3

A Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Valéria 24h, em Salvador (BA),
administrada pela Pró-Saúde, recebeu
qualificação de porte 3, após uma visita
técnica para avaliação dos protocolos
instituídos pelo Ministério da Saúde,
no mês de junho.
A qualificação é um reconhecimento
do trabalho realizado pela Pró-Saúde

na UPA, por meio de uma equipe que
atua com empenho, dedicação e o objetivo de oferecer uma assistência segura e com mais qualidade na assistência hospitalar.
Avaliada como porte III, a UPA Valéria
comprova que cumpre uma série de requisitos do Ministério da Saúde, garantindo serviços de qualidade ao usuário.

Entre eles, estão a verificação dos compromissos assumidos do componente
UPA 24h no Plano de Ação Regional,
classificação de risco, inserção nas centrais de regulação com atendimento de
urgência, comprovação do funcionamento da grade de referência e contrarreferência , verificação da cobertura do
SAMU, entre outras melhorias.

anos do hospital, e pela visita que
recomendou a manutenção da certificação de Acreditação ONA 1. As
três equipes em que se dividiram as
áreas do Hurso arrecadaram, durante
dez dias, vários alimentos e roupas. A
Equipe Verde foi a Campeã 2015 e os
221 pares de calçados, 276 peças de
frio, 2.846 vestuários infantis, femininos e masculinos, e as 3,35 toneladas
de alimentos foram distribuídos entre as entidades locais.

O Grupo de Trabalho e Humanização
do Hospital Regional do Sudeste do Pará
(HRSP), em Marabá (PA), prestou atendimento a moradores da Folha 8 e Nova
Marabá, dentro do “Projeto Hospital Regional Amigo da Comunidade”. Foram
200 atendimentos em apenas um dia,
realizados na Escola Odílio Maia.
Ao todo foram realizadas 27 consultas médicas, 38 de enfermagem, 54
atendimentos em verificação de pressão arterial e teste de glicemia, além
da aplicação de 23 vacinas para crianças e adultos, entre outras ações.

Gincana de Aniversário do Hurso
arrecada três toneladas de alimentos
Anualmente, o Hospital de Urgências
da Região Sudoeste (Hurso), de Santa
Helena de Goiás (GO) realiza a Gincana de Aniversário, com o objetivo de
integrar os colaboradores e arrecadar
alimentos e vestuários para doações
a entidades carentes. Nesta 4ª Edição da Gincana, a arrecadação bateu
os recordes dos anos anteriores, com
3,35 toneladas de alimentos.
A gincana teve início com comemoração, pelo aniversário de quatro

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

HRSP atende 200 pessoas
em comunidade do Pará
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MG: UPAs Mirante e São Benedito implantam Dia da Música

Neste mês de julho, as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) Mirante
e São Benedito, em Uberaba (MG),
promoveram um dia voltado exclusivamente para a música. A iniciativa do
Núcleo da Qualidade e Segurança do
Paciente beneficiou pacientes e acompanhantes, incentivando a integração
com os colaboradores.

O Dia da Música contou com a participação de cerca de 80 pessoas em cada
unidade, incluindo pacientes, acompanhantes e colaboradores. No comando
dos violões, estavam os enfermeiros Júlio Ribeiro e Cristina Ranuzi. Os pacientes interagiram com a equipe, cantaram,
aplaudiram e se envolveram pelas músicas tocadas dos mais diversos estilos.

Sertanejo, MPB e Bossa Nova integraram o repertório, atendendo pedidos
dos próprios pacientes.
A musicoterapia é um recurso terapêutico adotado em hospitais e unidades de saúde, que utiliza a música e seus
elementos, como som, ritmo, melodia e
harmonia, para promover a reabilitação
física, mental e social dos pacientes.

Colaboradora do HRBA promove reciclagem de materiais
Não há limite para a criatividade
da telefonista do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em
Santarém (PA), Waneide Ferreira.
Ela reaproveita materiais usados na
unidade para confeccionar objetos
e jogos educativos, como quebracabeças, números, letras, desenhos,
cartões e agendas.
Waneide deixa um coletor, em cada
clínica do hospital, para recolher os
materiais. Após a coleta e higienização, a colaboradora dá uma nova forma aos objetos. “É importante contribuir com o meio ambiente e com
a educação das crianças. Para mim, a
melhor ideia é permitir que a criança

aprenda brincando”, comentou.
“Quero criar o alfabeto com essas peças e fazer vários jogos com
números. As ideias estão surgindo.
Vou vendo os materiais disponíveis
e confeccionando os objetos. É le-
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gal porque as crianças vão montar
os bichinhos e colocar as letrinhas
correspondentes em cima do desenho. Ao mesmo tempo em que eles
vão brincando, vão aprendendo”, finalizou Waneide.
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Hospital Galileu realiza treinamento de gestão de processos
O Hospital Público Estadual Galileu
(HPEG), em Belém (PA), realizou mais
um treinamento voltado para a qualidade dos processos internos com o
tema “Gerenciamento de Risco e Mapeamento de Riscos por Processos”.
O treinamento, realizado em 10/7,
teve como objetivo avaliar, monitorar
e controlar os riscos e a efetividade
nos processos.
Esta é mais uma etapa de qualificação dos colaboradores para alinhar o
trabalho do HPEG em busca da con-

solidação do Programa de Qualidade
no hospital, fundamental para a obtenção do primeiro nível de certificação pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA), meta do HPEG
para os próximos meses.
O diretor administrativo do HPEG,
Saulo Mengarda, explica que o processo oferece condições para que o
hospital caminhe para a certificação.
“A expectativa é que as metas estejam atingidas no momento da auditoria da ONA”, finalizou.

HDLEM treina equipe de higienização hospitalar com técnicas
Boas práticas em higiene hospitalar e técnicas corretas de limpeza
fazem parte dos princípios de todas
as instituições de saúde, para evitar
contaminações e a disseminação de
infecções. Dentro desse contexto, o
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Deputado Luis
Eduardo Magalhães (HDLEM), em
Mairi (BA), realizou um treinamento
para as equipes, com o tema: “Higienização Clínica-Hospitalar, uma

questão de segurança”.
O objetivo foi intensificar as orientações quanto à higienização no
ambiente hospitalar, destacando os
processos de limpeza e desinfecção,
infecção hospitalar e higienização
das mãos. A qualificação dos profissionais da área constitui um dos pilares para a qualidade do serviço da
unidade, além de proporcionar segurança e bem-estar aos pacientes e
aos colaboradores.

CRF ministra curso de farmácia no HU em Jundiaí
O Conselho Regional de Farmácia da
Seccional de Jundiaí (SP) realizou o curso
de Farmacoterapia Oncológica no auditório do Hospital Universitário (HU), no
fim de junho. A abertura do evento foi
realizada pela diretora regional do CRF,
Cláudia Aparecida Montanari.
O curso, que teve carga horaria de
oito horas e foi ministrado por Jefferson
Martins, contou com a participação de
40 pessoas, entre elas cinco colaboradores do setor de Farmácia do HU. De acordo com a seccional, foram arrecadados,
com as doações feitas pelos participantes seis pacotes de fraldas geriátricas, 15
latas e 18 pacotes de leite em pó.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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