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Projeto do Galileu é destaque no telejornal Bom Dia Brasil
O jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, mostrou uma experiência de sucesso realizado no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém (PA),
onde a equipe médica utiliza videogames para otimizar a recuperação dos
pacientes, inclusive das UTIs. Assista à
reportagem completa no site: http://
goo.gl/Ld33EZ
No Galileu, 20 pacientes fazem a gameterapia (fisioterapia com videogame), que é usada como tratamento
complementar da terapia de reabilitação, para que o paciente recupere a
força muscular, a amplitude do movimento e possa treinar seu equilíbrio.
Segundo os médicos, a maioria dos
pacientes que fizeram o tratamen-

to com jogos eletrônicos teve alta até
três dias antes do previsto. O sucesso
do método deve-se, principalmente, à

imediata adesão do usuário ao tratamento, que estimula a parte lúdica e
promove o entretenimento.

Pró-Saúde recebe placa de bronze em prêmio paranaense

O Hospital Municipal Nossa Senhora
da Luz, em Pinhais (PR) – administrado
pela Pró-Saúde – conquistou a placa de

bronze na edição 2015 do Prêmio Paranaense da Qualidade em Gestão (PPrQG), realizado pelo Instituto Brasileiro

da Qualidade e Produtividade (IBQP),
por meio do Movimento Paraná Competitivo (MPC). A unidade conquistou a
placa com 250 pontos no Nível I – Compromisso com a Excelência.
Em sua 11ª edição, o PPrQG pretende induzir a melhoria do desempenho organizacional pela implantação
do Modelo de Excelência da Gestão
(MEG), da Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ), e também sob a
forma de premiação das organizações que demonstram racionalidade
do processo produtivo, melhoria dos
níveis de qualidade e produtividade,
entre outros.

Brinquedoteca do HDLEM, na Bahia, ganha nova decoração
O Grupo de Trabalho Humanizado
(GTH) reorganizou a brinquedoteca
do Hospital Deputado Luis Eduardo
Magalhães (HDLEM), em Mairi (BA),
com novos brinquedos e nova decoração para melhorar a assistência aos
pequenos pacientes da unidade. Os
brinquedos foram arrecadados entre
os colaboradores por meio da campanha “Fazer o bem faz bem”.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

A brinquedoteca hospitalar caracteriza-se como um lugar onde a
criança internada pode brincar livre,
espontânea e criativamente. O espaço contribui para a descontração no
ambiente hospitalar e permite interação com familiares dos internados
e ajuda na humanização e qualidade
da assistência dos serviços prestados
pelo hospital.
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Sede administrativa realiza oficina de Interação de Processos

No último dia 21/10, a Pró-Saúde
realizou, na sede administrativa, em
São Paulo, uma Oficina de Interação
de Processos dirigida aos gerentes. A
Oficina, que teve o suporte do Núcleo
da Qualidade e Segurança do Paciente – Corporativo (NQSP-C), faz parte
das ações desenvolvidas para a con-

quista da Certificação ISO 9001/2015,
que estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).
Antes, as áreas fizeram um mapeamento dos processos, tarefa que durou cerca de 30 dias, e que foi compartilhada neste treinamento. Nesta
etapa, foram apontados os fluxos de

cada setor e as interfaces que possuem com outras áreas. O próximo
passo será a validação dos mapas de
Processos e suas interações, até o dia
10 de novembro, pela Diretoria Executiva. Também estão previstos treinamentos de gestão de documentos
e de não conformidades.

HRBA promove curso de atualização e formação de brigadistas
O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), realizou treinamento da Brigada de Incêndio durante as duas últimas semanas.
O curso de 40 horas é realizado anualmente e conta com aulas teóricas e
práticas. Atualmente o hospital conta
com 89 colaboradores brigadistas.
Os integrantes da brigada são treinados para serem capazes de identificar e agir em situações de perigo.
As instruções são repassadas por

bombeiros civis.
“Há obrigatoriedade das instituições terem equipes de brigadistas
para que possam atuar em casos de
emergência. De acordo com o quantitativo de colaboradores do hospital,
temos que ter 122 brigadistas”, explica a coordenadora do Serviço Especializado em Segurança e Medicina
do Trabalho (SESMT), Auricléia Castro. Em dezembro será a formatura
de uma nova turma.

Colaboradores do 16º Centro participam de ginástica laboral
Como parte do programa do Núcleo de Qualidade, os colaboradores
do 16º Centro de Saúde Maria da
Conceição, em Salvador (BA), participaram das sessões de Ginástica
Laboral, realizada três vezes na semana, antes do início das atividades.
As aulas são monitoradas por uma
profissional de Educação Física, o

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

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

que transmite uma segurança ainda maior para os colaboradores. A
implantação da atividade foi feita
pelo gestor da unidade, Júlio Eloy,
com o objetivo de oferecer um ambiente de trabalho que proporcione segurança, de acordo
com os valore
da instituição.

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

