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Metropolitano e Yutaka Takeda celebram aniversário
Parauapebas (PA)

Já o programa de qualidade de
vida do hospital “Carajás com
Saúde” apresentou um número
de dança regional. Além disso, os três colaboradores mais

antigos da unidade receberam
placas de agradecimento pelos
serviços prestados.

Ananindeua (PA)

A instituição é reconhecida
como referência na região norte do Brasil no tratamento de
queimados. No total, foram realizados mais de três milhões de
atendimentos, cerca de 135 mil
consultas ambulatoriais
e 230 mil atendimentos de urgência
e emergência.

comprovada por meio dos números de atendimento, pela qualidade, e pela manifestação das
pessoas que se sentem gratas
pelo acolhimento”, disse, referindo-se ao índice de satisfação de
95% dos pacientes.

A cerimônia de aniversário dos
dez anos do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
(HMUE) foi realizada em 17/3. A
Pró-Saúde é gestora da unidade
há 4 anos. Durante a semana, o
hospital promoveu palestras educativas com informações de saúde
para o público interno e externo.

O secretário de
Estado de Saúde
Pública do Pará, Vitor
Matheus, prestigiou
o aniversário do
Hospital e elogiou o
modelo de gestão do
Metropolitano. “Foi
uma aposta correta,

O Hospital Yutaka Takeda
(HYT) completou 30 anos no
dia 15 março. Destes, 18 anos
sob gestão da Pró-Saúde. Para
comemorar a data, a unidade
preparou uma programação
especial aos colaboradores e
à comunidade. O evento contou com pronunciamentos dos
representantes da Pró-Saúde,
e de autoridades locais. Foram
exibidos alguns vídeos, entre
eles uma mensagem do presidente da Pró-Saúde, Dom Eurico
dos Santos Veloso, e o primeiro
vídeo institucional do HYT.

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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MG: UPAs são aprovadas por 94% dos usuários
No mês de fevereiro, as Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) do Mirante e São Benedito, em Uberaba (MG), registraram
o índice de 94% de satisfação dos
pacientes. O número tem como
base a Pesquisa de Satisfação do
Usuário realizada pelo Serviço de
Atendimento ao Usuário (SAU).
Nessa pesquisa, os pacientes
avaliam 27 itens, como recepção, enfermaria, equipe médica,
agendamento de exames, limpeza e conforto das instalações.
Além disso, há um campo opcio-

nal para o usuário fazer sugestões, elogios ou críticas aos serviços prestados pelas UPAs.
Ao longo do mês de fevereiro, a
pesquisa foi respondida por 409
pacientes na UPA Mirante e por
403 usuários na UPA São Benedito. A dona de casa Ana Cristina
da Silva, de 40 anos, respondeu a
pesquisa pela primeira vez e comentou sobre a iniciativa. “Essa
pesquisa é uma boa ideia, pois
eles têm que saber o que está
acontecendo, onde estão errando
para poder acertar”, disse.
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RÁPIDAS

O Instituto Estadual do Cérebro
Paulo Niemeyer (IEC), no Rio de
Janeiro (RJ), recebeu a visita da
Trupe da Alegria.
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Projeto que economiza água e
energia elétrica é lançado no
Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (HMMC).

Enfermagem toma posse no HAC e UPA Subúrbio
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A 1ª Comissão de Ética de Enfermagem foi empossada no
Hospital Alayde Costa (HAC) e
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24h Subúrbio, em Salvador (BA). A cerimônia foi promovida pela presidente do Conselho
Regional de Enfermagem da
Bahia (Coren-BA), Maria Luisa
de Castro Almeida, que realizou
uma palestra sobre Legislação e

Ética Profissional.
Para o gerente de Enfermagem, Robson Albuquerque, “este
é um momento muito importante para toda a enfermagem, pois
esta comissão vem para balizar
os preceitos éticos profissionais
dentro da instituição e apoiar
a gestão de enfermagem nas
questões éticas e legais da assistência de enfermagem”.
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A coordenação de Enfermagem
da UPA Valéria, em Salvador
(BA), está realizando a campanha
Páscoa Solidária.

Os gestores do Hospital de
Urgências da Região Sudoeste
(Hurso), em Goiás, participaram
de treinamento sobre compras.
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