Edição nº 621 – 24 de agosto de 2015 | PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

Instituto do Cérebro conquista certificação internacional

Primeiro centro público especializado
em neurocirurgia do país, o Instituto
Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer
(IEC), gerenciado pela Pró-Saúde desde
sua inauguração, recebeu um título de
reconhecimento no exterior. A unidade
foi certificada como referência internacional para pós-graduação em neu-

rocirurgia pela Federação Mundial de
Sociedades de Neurocirurgia. O IEC é o
18º centro no mundo a receber este credenciamento pelo órgão.
“Esse reconhecimento é uma honraria
muito grande, que só comprova a qualidade do serviço que prestamos. Como a
entidade reúne as sociedades de neuro-

cirurgia do mundo inteiro, a certificação
oferece uma visibilidade internacional ao
Instituto do Cérebro. Ficamos orgulhosos
em saber que colocamos uma unidade
pública de saúde entre as maiores referências do mundo em neurocirurgia”, comemorou o neurocirurgião Paulo Niemeyer
Filho, diretor médico da unidade.

UPA 24h Valéria alcança 97% de satisfação do usuário
Na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA 24h) Valéria, em Salvador (BA), ouvir a opinião dos pacientes para aprimorar, continuamente, o atendimento e os
serviços é fundamental. Pensando nisso,
a UPA realiza a Pesquisa de Satisfação do
Usuário, disponibilizando formulários
em todos os setores envolvidos com o
atendimento clínico. Os resultados são
apurados mensalmente e constituem
um importante indicador de qualidade,

que contribuem na busca pela excelência durante a assistência. Na pesquisa de
julho, a unidade alcançou 97% de satisfação dos serviços em geral.
“O atendimento aqui é maravilhoso,
os médicos, as enfermeiras, as assistentes sociais, percebo que eles desenvolvem esse trabalho com muita
dedicação e responsabilidade com os
enfermos dessa unidade”, comentou o
paciente Sildemo Laranjeiras.

HMAR promove Projeto de humanização com o Fisio Alegria
Há cinco anos, o Hospital Memorial
Arthur Ramos (HMAR), em Maceió (AL),
desenvolve a fisiologia do riso – que é o
benefício que o sorriso traz para o corpo
humano – no cotidiano do hospital, tornando a assistência mais humanizada.
Atualmente, esse trabalho é desenvolvido em parceria com o grupo Fisio Alegria, que é formado por estudantes universitários e profissionais, que de forma
voluntária, dedicam um pouco do seu

tempo a levar amor, carinho e alegria ao
ambiente hospitalar.
Segundo o Presidente do Grupo Fisio
Alegria, Paulo Ricardo, as atividades realizadas no Hospital Arthur Ramos têm
como objetivo levar descontração, com
o “Doutor Palhaço”, por meio de músicas, piadas, histórias engraçadas e brincadeiras, tentando aliviar o sofrimento
da enfermidade, doando um pouco de
amor, carinho e solidariedade.
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CEI Santa Rita realiza evento com orientações de saúde
O Centro de Educação Infantil (CEI)
Santa Rita, em São Paulo (SP), realizou,
no dia 14/8, um evento com diversas
ações sociais, voltadas para os pais e
para as crianças que estudam na unidade. O dia teve início com orientações
sobre os hábitos de saúde, oficina de
arte e confecção de porta objetos. A
unidade também promoveu uma palestra com dicas de receitas e degustação para os pais.
As professoras do CEI realizaram atividades com as crianças, para que os
pais aproveitassem com tranquilidade
os serviços oferecidos, como corte de
cabelo, design de sobrancelha, maquiagem, limpezas de pele, massagens
e serviços de ótica com testes de visão.

Hospital Estadual Anchieta inicia Campanha do Copo Retrátil
O Hospital Estadual Anchieta
(HEAN), no Rio de Janeiro (RJ), iniciou, nesta semana, a Campanha do
Copo Retrátil. Na ação, os colaboradores receberam um copo reutilizável
de plástico para ser usado durante a
permanência no trabalho. O intuito é
economizar o uso do descartável no
hospital, reduzir o impacto ambiental e conscientizar os colaboradores
da importância de contribuir por um
planeta mais sustentável.
“A iniciativa é muito interessante. É
uma forma de economizar com sustentabilidade e ainda conscientizar os
colaboradores sobre os desperdícios
do dia a dia”, declarou a auxiliar administrativa do HEAN, Pamella Stefani.
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