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“Pró-Saúde no seu Bairro” atende comunidade de Mogi

Em novembro, a Pró-Saúde realizou
a primeira edição do projeto “Pró-Saúde no seu Bairro”, em Mogi das Cruzes
(SP). Com o objetivo de descentralizar
os serviços de saúde e promover ações
gratuitas na cidade, a entidade escolheu a comunidade do bairro Vila Nova
Estação para a inauguração do evento,

Ginástica Laboral
é sucesso no HRSP

O Hospital Regional do Sudeste do Pará
(HRSP), em Marabá (PA), iniciou um programa de ginástica laboral, que, neste
primeiro ano, está atendendo apenas os
enfermeiros que atuam nas clínicas do
hospital, com exercícios de relaxamento, fortalecimento e alongamento.
Em novembro, o programa completa
um ano de existência. Os colaboradores
estão recebendo orientações sobre a
importância de consolidar as atividades,
que são feitas duas vezes por semana,
sempre sob a coordenação de Caroline
Nogueira, graduanda em Fisioterapia.
Entre os resultados obtidos estão a
diminuição considerável do número
de afastamentos do trabalho e a diminuição dos casos de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e de Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho (DORT).

no dia 07/11. No dia 14, foi a vez dos
moradores do bairro Jundiapeba serem
beneficiados com a ação, que também
será realizada na mesma localidade no
último sábado do mês (28/11).
Na Vila Estação, mais de 200 pessoas foram atendidas, em consultas com
ginecologistas e clínico-geral, além de

testes de glicemia, aferição de pressão
arterial e palestras sobre prevenção de
doenças, realizados pela equipe de colaboradores do HMCC. Para as crianças,
várias atrações foram disponibilizadas,
como um ateliê de pinturas faciais, pula-pula, tobogã, além da presença do
grupo “Colorindo a Alma”.

PS Engenho Novo completa dois anos

O Pronto-Socorro Engenho Novo,
em Barueri (SP), completou dois anos
de atividade no mês de setembro e
alcançou a marca de 1,2 milhão de
atendimentos. Eleito o Pronto Socorro mais bem avaliado da cidade
no ano de 2014, a unidade está sob
gestão da Pró-Saúde, por meio de
contrato com a Secretaria Municipal
de Saúde, desde a inauguração. Além
do serviço de odontologia, o PS Engenho Novo oferece ultrassonografia,
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análises clínicas, radiologia e métodos gráficos 24 horas por dia. A unidade também oferece atendimento
nas áreas de clínica médica, avaliação cirúrgica, ortopedia, pediatria e
serviços de eletrocardiograma e radiodiagnóstico. Em 2014, a unidade
teve 92% de satisfação dos usuários,
segundo pesquisa realizada pelo
Serviço de Atendimento do Usuário
(SAU). Em 2015, até setembro, o índice já atingiu 91% de satisfação.
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HRBA apresenta trabalhos em Congresso Brasileiro de Oncologia
Referência no tratamento de câncer,
o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), foi
representado no 19º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, realizado
em Foz do Iguaçu (PR) no período de
29 de outubro a 1 de novembro, pelo
médico Marcos Hummes e a residente Vivian Pontes. Eles apresentaram

três trabalhos científicos tratando
de assuntos relevantes para a medicina regional: Sarcoma de Mama,
Síndrome de Von Recklinghausen
(doença genética que afeta o sistema nervoso e a pele, principalmente, e pode comprometer outros órgãos) e Tumor de Warthin (nódulo
nas glândulas salivares).

Hospital 5 de Outubro lança campanha Adote uma Caneca
A Comissão de PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) do Hospital 5 de Outubro (HCO), em Canaã dos Carajás
(PA), iniciou a campanha “Adote
uma Caneca”. Durante a ação, foi
entregue uma caneca para cada
colaborador da unidade. O projeto tem como objetivo diminuir
os resíduos sólidos do hospital, e
conscientizar sobre os impactos
ambientais gerados pelo alto uso
do copo descartável.

Central de Compras da Pró-Saúde promove treinamento nacional
No dia 12/11, das 8h30 às 18h, a
Central de Compras da Pró-Saúde
promoveu um treinamento nacional com compradores, gestores da
área de suprimentos e logística e diretores responsáveis pela área nas
unidades sob gestão da entidade.
O evento – que aconteceu no Hotel
Panamby, em São Paulo (SP) – contou com mais de 60 convidados e o
apoio da equipe de consultores de

logística da Pró-Saúde.
O objetivo foi estabelecer as novas
diretrizes do setor e os indicadores
de metas da Central de Compras
para todas as unidades administradas pela Pró-Saúde, visando sempre
a melhoria nos processos e soluções
para os hospitais. O planejamento de mudanças nos processos de
compras, recebimento e distribuição
teve início em maio de 2015.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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