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Unidades conscientizam sobre os perigos do Aedes aegypti

No Brasil, o combate ao Aedes aegypti é um tema que está em alerta. O
mosquito é responsável por transmitir
doenças como a dengue, o zika vírus e
a chikungunya, e se reproduz em água
parada. Com o intuito de conscientizar
a população, as unidades administradas pela Pró-Saúde realizaram ações
em todo o País.
BAHIA - O Hospital Deputado Luís
Eduardo Magalhães (HDLEM), em
Mairi, promoveu, em 11/02, uma
palestra para pacientes e acompa-

nhantes que aguardavam atendimento na unidade.
RONDÔNIA – Em 20/02, o Hospital
Bom Pastor, em Guajará-Mirim, distribuiu panfletos com orientações
no Mercado Municipal e no Porto
Oficial da cidade.
ESPÍRITO SANTO - No Hospital Estadual de Urgência e Emergência
(HEUE), em Vitória, atores da Companhia de Teatro Ó Comédia se apresentaram nas dependências da unidade
para alertar sobre os riscos de acumu-

lar água em pneus, vasos e garrafas.
Além disso, foram entregues folhetos
informativos nos leitos de internação.
PARÁ – O Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA), em Santarém, realizou o projeto “HRBA na Escola: todos
contra o mosquito”. A ação contou
com palestras para mais de sete mil
alunos da rede municipal de ensino.
O projeto é desenvolvido em parceria
com as secretarias municipais de Saúde e Educação, além de universidades
públicas e privadas.

Encontro de gestores em Mogi das Cruzes avalia indicadores
O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC) realizou mais uma
reunião de análise de indicadores,
em 23/02. O objetivo do encontro foi
capacitar os gestores da unidade.
A administradora e consultora hospitalar, Andreia Berto, participou do
encontro. “São estes indicadores
que, quando analisados de forma
correta, vão demonstrar a evolução
da unidade e a qualidade dos serviços
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prestados. Eles indicarão o caminho a
ser seguido para atingir a excelência
no atendimento. Os indicadores e
suas análises devem traçar um rumo
a ser seguido: a busca constante pela
qualidade”, afirmou.
Os gestores apresentaram os indicadores e as respectivas análises. Trocaram experiências e conheceram a rotina e as soluções desenvolvidas para
aprimorar a gestão e o atendimento.
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Metropolitano promove curso de oratória para colaboradores

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em
Ananindeua (PA), investe no desenvolvimento de seus colaboradores. Essa política engloba diversos
setores e áreas de conhecimento.
Recentemente, o HMUE ofereceu o
curso “Oratória: a arte de falar em

público”, que foi ministrado pela
analista de Treinamento e Desenvolvimento do Núcleo de Educação
Permanente (NEP), Carmen Lima.
“A abordagem focou o comportamento nas mais variadas formas de
comunicação, como falar em público e escrever um e-mail. Acredito

que os participantes absorveram o
conteúdo administrado”, destacou.
O Núcleo de Educação Permanente do Hospital Metropolitano tem
como objetivo treinar e desenvolver os colaboradores, além de auxiliar em treinamentos específicos e
técnicos de outras áreas.

A segurança e o bem-estar dos colaboradores e pacientes no Hospital
Estadual Anchieta (HEAN), no Rio de
Janeiro (RJ), são prioridades. Pensando
nisso, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT), ministrou o primeiro
treinamento de Biossegurança.
Foram abordados temas como

“Contaminação hospitalar e seus
riscos”, “Métodos de higienização”,
“Medidas preventivas”, “Fluxo de
acidentes” e “EPIs utilizados no
hospital”. As equipes assistenciais
participarão dos próximos encontros. A Biossegurança é abordada
periodicamente e faz parte do planejamento anual de treinamentos

do HEAN. Para uma maior segurança de todos, o HEAN também possui
um Grupo de Brigadistas, formado
por 34 colaboradores, aprovados
no treinamento da Brigada de Incêndio, realizado em novembro de
2015. Todos os participantes receberam certificados no início do mês de fevereiro.

Segurança é tema de capacitação no Hospital Estadual Anchieta
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