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Dia Mundial do Enfermo é lembrado em Mogi das Cruzes
O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC), em Mogi das Cruzes
(SP), destacou, em 11 de fevereiro, o
Dia Mundial do Enfermo. A assistente social, Eliana Ribeiro, e o psicólogo
hospitalar, Alex Encenha, integrantes
da Comissão de Humanização da unidade, realizaram palestras e distribuíram folhetos com informações sobre
a data. O material orientava sobre a
prevenção de doenças respiratórias,
uma das principais queixas dos pacientes mirins que são atendidos no
Pronto Atendimento Infantil, segundo dados do Perfil Epidemiológico
dos pacientes do HMMC.
O Dia do Enfermo tem como objetivo

sensibilizar a todos para uma atenção
especial aos doentes. “Temos que cuidar e respeitar a pessoa doente como
se fôssemos nós mesmos, porque esta-

Um paciente do Hospital Estadual
Anchieta (HEAN), no Rio de Janeiro
(RJ), que está internado na unidade
há quase dois anos, realizou um sonho de estar próximo ao ambiente de
praia. Para esse desejo se concretizar,
as equipes dos setores Psicossocial e
do GTH (Grupo de Trabalho Humanizado) do hospital viram uma oportunidade de atender o pedido e adicionar uma nova forma de trabalhar os
cinco sentidos do paciente, além de
estimular sua imaginação.
De forma conjunta, elementos e uten-

sílios característicos da praia chegaram
ao hospital para a criação do ambiente que contou com areia, piscina com
água do mar, prancha, conchas, reprodução de sons naturais e alimentos. Todos os preparativos para a ação foram
acompanhados por uma equipe interdisciplinar e a família do paciente.
A partir dessa atividade, a diretoria do HEAN está elaborando o
projeto “Fábrica de Sonhos”, com o
objetivo de tentar atender os principais desejos dos pacientes com
longa permanência hospitalar.

mos suscetíveis a todas as enfermidades e pacientes têm direitos e deveres
que precisam ser seguidos”, destacou
Eliana Ribeiro, durante a palestra.

HEAN leva praia até paciente internado HRSP promove
sessão de cinema
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O Hospital Regional do Sudeste do
Pará (HRSP), em Marabá (PA), promoveu, na sala de reuniões da unidade,
a segunda edição do Cineminha do
HRSP com o filme Jurassic World: O
Mundo dos Dinossauros. A iniciativa,
que ocorrerá semanalmente, foi elogiada pelos participantes que puderam se distrair e esquecer um pouco
a dificuldade da rotina hospitalar.
A atividade é organizada pela equipe do Serviço de Atendimento ao
Usuário (SAU) e pela Coordenação
de Humanização.

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

