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1º Seminário de Capacitação da Pró-Saúde acontece em São Paulo

Nos dias 8 e 9 de dezembro, aconteceu o 1º Seminário de Capacitação Integrada da Pró-Saúde, no
Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo
(SP). Cerca de 100 diretores e gestores de todos as unidades administradas pelo País participam do
evento, que tem como objetivo debater a gestão da saúde no Brasil e
o modelo de gestão da entidade.
No primeiro dia, o evento contou
com palestras sobre Jornadas de Trabalho, Desempenho e Obrigações do
RH, Notificações em Prontuário Médico e Operações: Novas Diretrizes,

Composição e Modelo de Atuação.
No segundo e último dia do seminário, as palestras foram sobre o
Modelo de Prestação de Contas,
Apresentação da Área de Implantações, os Conceitos de Entidade
Filantrópica, Diretrizes Financeiras
e Contábeis e a Nova Política de
Comunicação da Pró-Saúde.
“Este foi o primeiro de muitos encontros e seminários que faremos
com os gestores da entidade. Além
de capacitar, o evento foi muito
importante para promover a integração de todos”, comentou Jocel-

mo Pablo Mews, diretor Geral e de
Operações da Pró-Saúde.
O 2º Seminário de Capacitação da
Pró-Saúde acontecerá nos dias 29
e 30 de março de 2016.

Entidade recebe Prêmio Líderes da Saúde na categoria Filantropia
Na última quinta-feira (10/12),
aconteceu a cerimônia de entrega
do Prêmio Líderes da Saúde 2015 e
a Pró-Saúde foi premiada na categoria Filantropia. Regina Lúcia Lopes
Victorino, gerente de Filantropia da
Pró-Saúde, recebeu o troféu durante
o evento realizado no Espaço Apas,
em São Paulo.
“A nossa entidade foi classificada pelo
atendimento realizado aos pacientes
do SUS, números de leitos e profissionais que atuam na área, demonstrando
assim o comprometimento que temos
com o público que tanto precisa de cuidados em Saúde no nosso País, e assim

a Pró-Saúde segue cumprindo sua missão Filantrópica”, afirmou Regina Lúcia
Lopes Victorino.
A premiação foi organizada pelo
Grupo Mídia, responsável pela publicação das Revistas Healthcare
Management, Healtharq, Health IT e
portal Saúde Online. Essa é a terceira edição do Prêmio Líderes da Saúde, que é anual e tem como objetivo
reconhecer as entidades, empresas, instituições de ensino e saúde,
operadoras e indústrias que mais se
destacaram no ano, além de homenagear a atuação de empresários e
autoridades brasileiros.
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HRPT realiza 1º Encontro de Prematuros da região Xingu

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA), realizou o 1º Encontro de Prematuros, com
crianças que nasceram prematuras ou
deram entrada na instituição. O encontro reuniu cerca de 10 mães e contou
com a participação de enfermeiros, téc-

nicos de enfermagem e a médica Diana
Sato, Neonatologista do HRPT.
Na ocasião, as mães puderam trocar
experiências e relatar como foi vivenciar o momento de prematuridade do
bebê no período em que ficaram internadas na UTI Neonatal do hospital.

O objetivo da ação foi reunir mães e
bebês prematuros e mostrar que, com
os cuidados necessários, essas crianças
têm boa chance de sobreviver, além de
receberem orientações sobre a importância do pré-natal para o nascimento
de bebês saudáveis e no tempo certo.

Hurso prepara cronograma de ginástica para colaboradores
Em parceria com academias de ginástica, o Hospital de Urgências da Região
Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de
Goiás (GO), elaborou um cronograma
de ginástica laboral para os colaboradores da unidade, através do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho (Sesmt).
A ideia foi proposta em conjunto com
a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) e visa promover melhoria na saúde e qualidade de vida dos
colaboradores. A equipe promoverá
uma ação de ginástica na última sextafeira de cada mês. A primeira aula ocorreu no dia 27 de novembro.

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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