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Getúlio Vargas completa 77 anos com programação especial
O Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV), no Rio de Janeiro (RJ), completou 77 anos na última quinta-feira,
3/12, e celebrou a data com os colaboradores. A cerimônia contou com a
representante da Secretaria Estadual
de Saúde, Patrícia Sant’Anna, e diretores da unidade.
“Queremos parabenizar os colaboradores antigos e atuais. Espero que
o Getúlio Vargas faça mais 77 anos e
chegue aos 144 lembrando de todos
como parte da sua história”, disse o
diretor Geral da unidade, Ricardo Arruda. Na festa, também foi lançada a
campanha de higienização das mãos
e a premiação dos vencedores do

HAC realiza
encontro de
acompanhantes

As equipes de Fisioterapia e Enfermagem do Hospital Alayde Costa
(HAC) e UPA 24h Subúrbio, em Salvador (BA), promoveram o VI Encontro
de Acompanhantes e Cuidadores do
HAC, com apoio da Pró-Saúde. A ação
faz parte das estratégias de melhoria
da assistência da equipe multidisciplinar, além da promoção educacional aos acompanhantes e cuidadores
da unidade de internação.
Os temas abordados foram: “Cuidando do Cuidador” e “Prevenção
de Úlceras de decúbito: Como posso
ajudar meu paciente?”. O evento foi
encerrado com uma sessão de alongamentos e coffee break.

concurso de melhor frase, Adalberto
Ferreira e Cintia Mathias.
A unidade conta, atualmente, com

374 leitos, 3.195 colaboradores e tem
uma média de 15.800 atendimentos
(emergência e ambulatórios).

Hospital Yutaka Takeda recebe
Certificado de Reconhecimento RAG I
No final de novembro, o Núcleo da
Qualidade e Segurança do Paciente
(NQSP) do Hospital Yutaka Takeda
(HYT), em Parauapebas (PA), apresentou para a equipe de líderes, gerentes e diretoria Geral o Certificado
de Reconhecimento do Requisito de
Apoio à Gestão (RAG I), confeccionado pelo NQSP - Corporativo, o qual
realizou auditoria em junho de 2015,
onde o HYT atingiu o resultado de
83% RAG I e 74% do RAG Global.

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

“Tal reconhecimento é muito importante frente às diretrizes da Sede
Pró-Saúde, e o HYT comemora o resultado alcançado junto a sua equipe, pois não há resultado se não for
em equipe”, comentou Natalia Rosa,
enfermeira da Qualidade.
No final da apresentação, todos
os líderes acordaram de compartilhar com seus colaboradores o
resultado do esforço de cada um
nesse processo.
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Colaboradores do HMUE participam da terceira edição da SIPAT

A conscientização sobre a importância da prevenção de acidentes
de trabalho tem sido uma constante no Hospital Metropolitano
de Urgência e Emergência (HMUE),
na Região Metropolitana de Belém.
Entres os dias 23 e 27/11, os colaboradores se uniram para intensifi-

car as ações educacionais e de mobilização pelo acidente de trabalho
zero, na terceira edição da Semana
Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho (SIPAT).
Com o tema “Trabalhe consciente,
faça prevenção e evite acidentes”,
a SIPAT ofereceu, aos 1.128 colabo-

radores da unidade, palestras com
o intuito de despertar nos participantes a importância do seu papel
enquanto promotores de ações redutoras de acidente de trabalho, e
assim, conseguir colocar em prática
as atitudes preventivas, que garantem a segurança de todos.

Sede Administrativa é recertificada com a ISO 14001/2004
Após auditoria da Fundação
Vanzolini realizada na Sede Administrativa (SP), pelo auditor Jairo Alvarenga Júnior, nos dias 2, 3
e 4 de dezembro, a entidade foi
agraciada com a recertificação
ISO 14001/2004, certificado indispensável para manter o Sistema
de Gestão Ambiental. O prêmio é
um reconhecimento nacional que
retrata a competência e o comprometimento da instituição com o
meio ambiente.
“Esse resultado reflete o comprometimento, dedicação e empenho
de cada colaborador através de
ações que proporcionam resultados cada vez melhores no que diz

respeito a preservação do meio
ambiente e do desenvolvimento
sustentável; por isso, parabenizamos os colaboradores que se envolveram com a política ambiental
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da instituição e contribuíram para
a minimização dos impactos sobre
o meio ambiente”, cita Katia dos
Santos Silva, assistente Administrativa de Meio Ambiente.
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