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HRBA obtém recomendação para manutenção da ONA III

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA),
após passar por minuciosa auditoria,
conseguiu obter recomendação para
manutenção de uma das mais conceituadas certificações de qualidade
no Brasil, o Certificado da Organização Nacional de Acreditação (ONA)
III – Acreditado com Excelência. A

certificação reconhece a cultura organizacional de melhoria contínua da
gestão, revelando a maturidade da
instituição em todas suas dimensões,
destacando a segurança do paciente
e a alta resolutividade médica.
Para chegar ao nível de excelência,
o hospital passou por uma crescente evolução que teve início em maio

de 2008, quando a Pró-Saúde assumiu a administração. O processo do
HRBA foi iniciado em 2012, quando
conquistou a certificação ONA I. Em
outubro de 2013, apresentou um significativo crescimento e evolução de
serviços, conquistando a ONA II e,
em 2015, conseguiu o Certificado da
ONA III – Acreditado com Excelência.

Pesquisa revela que 87% dos colaboradores do HMMC estão satisfeitos
A Pesquisa de Clima Organizacional feita entre os colaboradores
do Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC) revelou que 87% do
quadro está satisfeito com o local
onde trabalha. Os resultados nortearam ações que já foram adotadas,
e algumas que em breve serão concretizadas, a fim de manter e ampliar o nível de satisfação.
Realizada entre 13 e 21 de outubro
passado, a pesquisa teve como base
um questionário formado por 15
perguntas. Mais de 90% do total de

colaboradores participaram. As respostas eram dadas de forma sigilosa.
Para isso, foi utilizada uma estrutura,
que contou um computador exclusivo em um local de fácil acesso. O setor de RH do hospital colocou à disposição a possibilidade de participar
da pesquisa em diferentes horários,
para que a maior quantidade de colaboradores fosse atingida.
O diretor-geral do HMMC, Matheus Gomes, afirmou que o resultado de 87,38% superou a meta estabelecida de 80%.
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Unidades promovem ação de prevenção a acidente de trabalho

PARÁ - O Hospital Regional Público
da Transamazônica (HRPT), em Altamira (PA), por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidente de
Trabalho - CIPA, realizou entre 08 e
11/12, a 8ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(SIPAT) do HRPT, com o tema Qualidade de Vida.
A 8ª SIPAT teve como objetivo mobilizar e conscientizar os colaboradores sobre a importância de eliminar os acidentes de trabalho dentro da instituição,
para que eles mesmos possam atuar de
forma interativa, reconhecendo e corrigindo condições e práticas inseguras.

Foram abordados temas relacionados à Prevenção de Acidente de
Trabalho com material biológico, os
dez passos para uma alimentação
saudável e adequada, Zika Vírus e a
Síndrome de Burnout.
SÃO PAULO - A UPA Jardim Macarenko, em Sumaré, promoveu a 1ª
edição da SIPAT, entre os dias 1 e 4 de
dezembro, no refeitório da unidade.
O evento contou com a participação
de grande parte dos colaboradores
da instituição, e teve como objetivo
conscientizar sobre a importância de
evitar acidentes de trabalho.
Nas semanas anteriores ao encontro,

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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foi realizado um concurso de frases
com a participação dos colaboradores.
A técnica de Enfermagem, Maria Estela Gomes Fiuza, venceu o concurso
com a frase: “Funcionário consciente
trabalha contente. Previne acidente e
a SIPAT sempre presente”.
O evento contou com as seguintes palestras: “Segurança no Lar”,
“Primeiros Socorros”, “Prevenção
e Tratamento de Doenças Infectocontagiosas”, “Motivação Humana e
Qualidade de Vida”, “Equipamentos
de Proteção Individual (EPI’s)” e “Álcool e Outras Drogas”.
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