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UPAs de Uberaba orientam sobre os riscos de diabetes
No Dia Mundial do Diabetes, comemorado em 14 de novembro, ações
são realizadas para lembrar a importância da prevenção à doença em
diversas localidades do País. A PróSaúde, gestora das UPAs 24h Mirante
e São Benedito, em Uberaba (MG),
também abraçou a causa e organizou,
no dia 13/11, mais uma edição do
projeto “Sala de Espera”, para falar
sobre a importância da data para pacientes e acompanhantes que aguardavam atendimento médico.
Durante a ação, que ocorreu nas
duas unidades, foram disponibilizados folhetos informativos e foi feita
uma leitura com explicações sobre o
conteúdo do material. Ao final, uma

palestra foi proferida e os participantes puderam tirar suas dúvidas e conhecer detalhes sobre a doença, além
de dicas de prevenção. O número de

pessoas acometidas pelo Diabetes é
muito grande, por isso é imprescindível a divulgação de orientações sobre
prevenção, diagnóstico e tratamento.

Pró-Saúde participa da maior feira médica do mundo
O diretor Geral e de Operações da
Pró-Saúde, Jocelmo Pablo Mews,
acompanhado pelos diretores Operacionais, Lafaete Teixeira e Paulo
Czrnhak, participam da Feira Internacional de Medicina (Medica), a maior
do mundo neste setor, em Düsseldorf
(Alemanha), que aconteceu de 16 a
19 de novembro.
A Medica apresenta alta tecnologia
para o atendimento de pacientes e é
o maior ponto de encontro de profissionais da área de todo o mundo. A

feira é especializada em técnica medicinal, laboratorial e ortopédica, eletromedicina, instrumentos médicos,
requisitos para consultórios e para
hospitais, produtos farmacêuticos,
diagnósticos, terapêutica e técnica de
comunicação.
Anualmente, os visitantes também têm a oportunidade de conferir as novidades do mercado e
debater soluções com especialistas
do mundo todo em inovações técnicas e médicas.

HRPT arrecada 150 bolsas de sangue em campanha
A Campanha de Doação de Sangue
realizada pelo Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em parceria com o HEMOPA de Altamira (PA),
realizada de 19/10 a 11/11, recebeu
150 doações de sangue, atingindo a
meta estabelecida para a campanha.
Com o tema “A solidariedade corre em
suas veias, doe sangue e salve vidas”
o objetivo foi suprir a necessidade do
hospital, que consome, em média, 158
bolsas de sangue por mês, em procedimentos de urgência e emergência.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Hurso realiza 1º Simpósio com Foco no Atendimento ao Politrauma
Nos dias 16, 17 e 18 de novembro, o
Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de Goiás
(GO), realizou o 1º Simpósio com Foco
no Atendimento ao Politrauma. O objetivo foi gerar um diálogo entre todas
as áreas envolvidas no tratamento do
paciente politraumatizado.
Foram discutidas formas e procedimentos necessários ao atendimento,

que exige diversos cuidados específicos. Os participantes comentaram o
cotidiano e as experiências vividas no
Hospital de Urgências. Encerrando o
Simpósio, foi feita uma mesa redonda
sobre a rotina da visita multidisciplinar no Hospital de Urgências, que foi
mediada pela gerente da Qualidade,
Thaisa Afonso, e pela terapeuta ocupacional Adriely Vaz.

Fisioterapia do HAC desenvolve trabalho humanizado
O serviço de Fisioterapia do Hospital Alayde Costa (HAC), em Salvador
(BA), tem sido um grande aliado na
recuperação clínica de pacientes internados na instituição, restaurando
a perda funcional, reduzindo incapacidades, aprimorando a funcionalidade do paciente, além de tratar e
prevenir complicações respiratórias.
O coordenador do serviço de fisio-

terapia do HAC, Fabio Sales, reforça que o tratamento humanizado
faz com que o quadro clínico tenha
uma evolução satisfatória, já que
alterações emocionais também afetam o aspecto fisiológico. “Eu fiz a
fisioterapia e a gente desperta, é
muito bom, além de ajudar na recuperação”, comentou o paciente
Dielson Rodrigues.

Sede reestrutura o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente

Com o intuito de fortalecer os processos de Segurança do Paciente nos
Serviços sob a administração da PróSaúde, a Sede Administrativa realizou

a reestruturação do Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente, que agora
passa a se chamar Núcleo da Qualidade
e Segurança do Paciente Corporativo.

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.

Esta reestruturação foi fundamentada na distribuição interna
de profissionais específicos para a
gestão da qualidade e para a gestão de segurança do paciente, com
o objetivo de aproximar-se dos Núcleos locais, constituindo parceria
e suporte para o desenvolvimento de uma gestão de risco clínico
eficiente e a construção de uma
assistência segura nos moldes do
Modelo de Excelência Assistencial
(MEA). A partir desta reorganização, será definido o Programa da
Qualidade e Segurança do Paciente
Corporativo, contendo conceitos,
documentos e diretrizes que irão
nortear a gestão da qualidade e da
segurança do paciente em nossos
Serviços de Saúde.

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

