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Metropolitano capacita colaboradores em segurança

O ambiente hospitalar esconde perigos ao meio ambiente e ao ser humano, como materiais biológicos infectocontagiosos, por isso, há a necessidade
de capacitar continuamente os profissionais que diariamente lidam com
esses resíduos. Compromissado com
a segurança do paciente e do colaborador, o Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência (HMUE), em
Ananindeua (PA), realizou, no dia 3/9,

palestra sobre o tema. Participaram 35
colaboradores que atuam no Serviço
de Higienização e Limpeza e no Serviço
de Processamento de Roupas.
“Com os esclarecimentos, podemos
dar a destinação e o tratamento adequado destes resíduos, evitando os acidentes de trabalho. Foi um momento
que contribuiu para que nossas atividades tenham mais qualidade”, declarou Jéssica da Silva Araújo, auxiliar de

Hurso inicia campanha
Viajando com Segurança

UPA Valéria promove Feira Internacional da Saúde

O Hospital de Urgência da Região Sudoeste (Hurso) estará novamente trabalhando junto com a AMT/Rio Verde,
órgãos e entidades parceiras na Semana Nacional de Trânsito, que acontecerá entre os dias 18 e 25/9. Neste ano,
o tema escolhido para a campanha nacional de trânsito foi “Seja VOCÊ a mudança no Trânsito”.
Para lançar a ideia na comunidade, o
Hurso realizou uma ação do Viajando
em Segurança. Na sexta-feira (4/9), os
colaboradores voluntários orientados
pela Comissão de Humanização fizeram
uma blitz em uma das saídas da cidade.
A atividade foi realizada com a ajuda da
Polícia Militar, e orientou, com folders e
explicações, mais de 150 motoristas.

A Unidade de Pronto Atendimento
24h (UPA) Valéria, em Salvador (BA),
promoveu, no dia 5/9, mais uma edição da Feira Internacional de Saúde e
Cidadania. As atividades ocorreram de
acordo com a identificação das principais necessidades de saúde da comunidade e contou com a participação da
Chamberlain College of Nursing, uma
cadeia de faculdades de Enfermagem
com sede nos Estados Unidos e associada à Faculdade Ruy Barbosa, de Salvador. O evento aconteceu no estacionamento da UPA.
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higienização do hospital. A palestra foi
ministrada pelos técnicos de segurança
do trabalho, Carlos Henrique da Costa e
Francisca Almeida.
“Ao investirmos em treinamentos e
na capacitação profissional, estamos
mudando a realidade dos serviços de
saúde, com colaboradores mais qualificados e usuários mais satisfeitos com o
atendimento”, explicou o diretor Geral
do hospital, Rogério Kuntz.

Entre os serviços promovidos, constaram ações de prevenção para todas os
visitantes da comunidade, que envolveram triagem, avaliação de sinais vitais,
medidas antropométricas, orientação
nutricional, postural, ergonômica e
orientação farmacêutica. Além de serviços de assistência jurídica, assistência
em finanças, e educação para a saúde.
A feira também contou com palestras
de temas distintos e orientações para
os visitantes: “Os grandes vilões: Dengue, Zika e Chikungunya”, “Primeiros
Socorros” e “Finanças Pessoais”.
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HEAPN inicia atividades da Farmácia Clínica no Rio de Janeiro
O Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), no Rio de Janeiro (RJ),
inaugurou, em agosto, as atividades
de sua farmácia clínica. O espaço vai
contribuir para uma utilização racional
e segura dos medicamentos na unidade, por meio da otimização da farmacoterapia. A farmácia visa atender as
normas internacionais e nacionais de
qualidade e gestão hospitalar.
De acordo com o gerente de logística, André Gil, a equipe é composta por três farmacêuticos, que
atuam integrados à equipe multidisciplinar de assistência ao paciente. A farmácia gerencia um
arsenal terapêutico de, aproxima-

damente, 350 medicamentos.
“A implantação da farmácia clínica
no HEAPN, com a promoção e o desenvolvimento dos serviços farmacêuticos com foco nas atividades clínicas,

mostra-se uma estratégia importante
para a melhoria dos indicadores de
qualidade, o aumento da segurança
e a redução de custos assistenciais na
instituição hospitalar”, concluiu.

Hospital Bom Pastor realiza Oficina de Segurança do Paciente
O Hospital Bom Pastor, de GuarajáMirin (RO), em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde
(AGEVISA), realizou, no dia 9/9, a “I
Oficina de Segurança do Paciente:
Aprendendo com as seis metas”. O
objetivo do evento foi a ampla divulgação do Programa Nacional de Segu-

rança do Paciente, nas áreas da atenção, organização e gestão de serviços
de saúde, por meio da implantação
do Núcleo de Segurança do Paciente.
A ação buscou, também, expor a importância e possíveis consequências
relacionadas às notificações de eventos, ocorridas em serviços de saúde.

Ginástica Laboral é feita para colaboradores do 16º Centro de Saúde
O Núcleo de Qualidade do 16º Centro de Saúde Maria da Conceição, em
Salvador (BA), promoveu, no dia 1/9,
o lançamento do projeto Ginástica Laboral, como um dos eixos do programa de qualidade do colaborador.
Todos os presentes participaram de
uma breve prática dos exercícios propostos e monitorados pela Educadora
Física convidada.
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