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HRPT completa oito anos com mais de 20 especialidades
O Hospital Regional Público da
Transamazônica (HRTP), em Altamira (PA), completou oito anos de
serviços prestados e, desde sua
inauguração, é administrado pela
Pró-Saúde. Referência no atendimento de alta e média complexidades, em mais de 20 especialidades
médicas e odontológicas, é o único
da região sudoeste do Pará que
oferece serviços de nefrologia.
Desde 2010, o HRPT vem mantendo, mediante auditorias anuais que avaliam os processos e o
sistema de gestão da qualidade
hospitalar, a manutenção da cer-

tificação ONA 2 Acreditado Pleno.
Isso tudo tem garantido a elevação anual da taxa de satisfação
dos usuários – em 2014, o índice
chegou a 99,1% de aprovação.
“O HRPT buscou, nesses oito
anos, preencher os vazios assistenciais da região da Transamazônica,
sendo reconhecido nacionalmente
com o título da ONA II, e que atesta
todo esforço do Governo do Estado,
da Pró-Saúde e principalmente dos
colaboradores e médicos em prestar assistência com foco na segurança do paciente”, comentou o diretor
geral do hospital, Edson Primo.

Secretário estadual David Uip elogia HMMC e renova parceria
O secretário de Saúde do Estado de
São Paulo, David Uip, visitou o Hospital
Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC),
na quarta-feira (22/7). O secretário elogiou a estrutura da unidade e anunciou
a renovação do repasse efetuado pelo
governo do Estado. A Secretaria irá repassar um total de R$ 8,4 milhões para
os próximos 12 meses. “A renovação
do convênio é mais do que o dinheiro
aplicado: é o mérito do município no
cumprimento do acordo. Esse é o padrão que queremos para os hospitais
públicos do Estado: qualidade de instalações e estrutura no mesmo nível de
hospitais particulares”, completou.
David Uip foi recepcionado pelo

prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli,
por autoridades e pela diretoria do
HMMC. O grupo percorreu setores,

como o Pronto Atendimento Infantil 24 horas, o Ambulatório de Especialidades e a UTI.

HMA e UPA de Araguaína comemoram Dia do Amigo em TO
No último dia 20, o Hospital Municipal
e a UPA de Araguaína, no Tocantins, realizaram um evento em comemoração ao
Dia do Amigo. O objetivo da ação, organizada pela Comissão de Humanização
da Pró-Saúde em Araguaína, foi estimular os colaboradores a uma socialização
e desenvolver a afetividade.
Foram expostas duas caixas do correio da amizade, sendo uma na copa
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da UPA e outra no refeitório do Hospital. Após permanecerem no local
durante uma semana, as caixas foram abertas no dia 20/07, quando as
cartas escritas pelos colaboradores
foram entregues aos destinatários,
levando um momento de interação
e reflexão sobre a amizade e demostrando a importância do bom relacionamento entre a equipe.
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HEAN inaugura o projeto “Mais Leitura, Mais Saúde”
O Hospital Estadual Anchieta (HEAN)
iniciou, em 17/07, o projeto “Mais
Leitura, Mais Saúde”. A iniciativa vai
disponibilizar, aos pacientes e acompanhantes, livros para serem utilizados
durante a internação hospitalar, propondo um atendimento mais humanizado. O projeto, pioneiro no Rio de
Janeiro, é fruto de uma parceria entre
a Secretaria de Estado de Saúde (SES)
e a Imprensa Oficial do Estado do Rio.

“Mais Leitura, Mais Saúde”

O acervo conta com 150 títulos de
diversos seguimentos, sendo 1,5 mil
exemplares, que circulam pelas enfermarias. Internado há cerca de um
mês, o aposentado Pedro de Assis da
Silva, de 64 anos, aprovou a iniciativa.
“Nós passamos muito tempo pensando na doença, o que causa até tristeza. Ter um bom livro para ler ajuda a
levantar a moral e esquecer os problemas”, disse o aposentado.

Projeto do HMC leva entretenimento a comunidades
O Projeto Parceiros de Valor do
Hospital Municipal de Cubatão
(HMC), em Cubatão (SP), sob supervisão do NEP (Núcleo de Educação Permanente), realiza ações de
responsabilidade social nas comunidades, através de parcerias com
escolas e organizações não governamentais, oferecendo palestras e
orientações, onde os profissionais
compartilham conhecimento, promovendo saúde e bem-estar.
Na quinta-feira (16/7), o grupo “Artistas da Saúde” visitou o UME (Unidade Municipal de Ensino) Mato

Grosso, que atende mais de 150
crianças do bairro Vila São José, na
periferia da cidade. A apresentação

do espetáculo “Gran Circo” contou
com os colaboradores, além da parceria do Núcleo Galharufa de Teatro.

CEI Jardim São Jorge realiza atividade sobre animais

O CEI Jardim São Jorge, em São Paulo (SP),
realizou, durante o período de recesso escolar, uma atividade para os pequenos conhecerem e identificarem diversos animais
(selvagens e de estimação) para estimular o
respeito, cuidado e amor pelos bichos.
O projeto foi promovido devido ao interesse das crianças sobre o assunto. Foram
trabalhados os campos de linguagem verbal, musical, teatral, corporal e artístico.
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PQSP promove curso de Segurança do Paciente na Pró-Saúde
No dia 16 de julho, ocorreu o primeiro módulo do curso organizado pelo
Programa da Qualidade e Segurança
do Paciente (PQSP) e diretoria de Operações da Pró-Saúde, para aprofundamento em Ferramentas de Análise de
Incidentes. Cerca de 30 participantes
foram capacitados, incluindo diretores operacionais, diretores gerais,
gestores de NQSP (Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente) e diretores Técnicos dos hospitais polos.
A abertura do evento, realizado no
auditório da sede administrativa da
entidade, em São Paulo (SP), foi conduzida pelo médico do Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
(IBSP), José Ribamar Branco. Os temas apresentados foram “O Aprendizado pela Análise de Incidentes fora
do Contexto Saúde” e “Anatomia do
Dano - Bases para Investigação de
Incidentes em Saúde”, ministrados
pela enfermeira do IBSP, Karina Pires
Pecora. Após o coffee break, o médico do IBSP, Dario Ferreira, falou sobre
as teorias da “Análise de Causa Raiz e

Ferramentas Acessórias”.
No período da tarde, as palestras foram ministradas por Lucas Zambon,
médico do IBSP, com exemplos e exer-

cícios para análise de eventos adversos. Outros dois módulos sequenciais
ocorrerão em 20 de agosto e 21 de
setembro.

Equipe de Enfermagem realiza palestra no HDLEM
A equipe de Enfermagem do Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães (HDLEM),
em Mairi (BA), promoveu o projeto Sala de
Espera no dia 10/7, com uma palestra informativa sobre o vírus Zika (vírus que atinge o estado da Bahia e com uma incidência
de casos suspeitos no município).
Foram passadas informações sobre
o histórico da febre, transmissão, sintomatologia, diagnóstico, tratamento e prevenção. Como o Zika Vírus é
transmitido por meio da picada do
mosquito Aedes aegypti, as medidas
de prevenção e controle são as mesmas já adotadas para a dengue, febre
amarela e a febre Chikungunya.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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IMPORTANTE!

A febre Zika é uma infecção causada
pelo vírus ZIKV, os sinais e sintomas
apresentados pelos pacientes são
febre, manchas pelo corpo, dor de
cabeça, garganta e nas articulações;
náuseas e coceira. Não há vacina nem
tratamento específico para a doença.
Segundo o Ministério da Saúde, os casos devem ser tratados com o uso de
paracetamol ou dipirona para controle da febre e da dor. Assim como na
dengue, o uso de ácido acetilsalicílico
(aspirina) deve ser evitado.

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

