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Hospital Municipal recebe a certificação ONA 1

Em cerimônia que lotou o Theatro Vasques, o Hospital Municipal
de Mogi das Cruzes, gerenciado
pela Pró-Saúde desde 17 de março de 2014, recebeu a certificação “Acreditado” da Organização
Nacional de Acreditação (ONA).
O evento, realizado na última
terça-feira, 22/03, contou com a
presença do prefeito Marco Bertaiolli, autoridades do município
e representantes das entidades
diretamente ligadas à certificação.
Na plateia, médicos, enfermeiros, colaboradores do hospital, da
Secretaria Municipal de Saúde e
convidados que contribuíram para
a conquista.
Presente ao evento, o vice-presidente da Pró-Saúde, Dom Hugo

da Silva Cavalcante, destacou que
além de equipamentos modernos
e colaboradores qualificados, a
unidade preza pelo atendimento humanizado. “Aqui se pratica
aquilo que chamamos de ‘carinhoterapia’, que é o ato de cuidar
do outro como se fôssemos nós
mesmos”, ressaltou.
O prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli, lembrou que o hospital é um
sonho de 40 anos da população.
“Essa certificação de qualidade,
em tão pouco tempo de funcionamento, demonstra que estamos
no caminho certo, não apenas pelo
investimento financeiro, que é de
fundamental importância, mas pelo
carinho e pelo cuidado com o próximo”, afirmou o prefeito.

Em todo o Brasil, 65 hospitais
possuem a certificação Acreditado,
concedido pela ONA. Destes, segundo a própria organização, 40 são
públicos. No Estado de São Paulo
são 29 hospitais com este nível de
certificação e apenas nove, incluindo a unidade mogiana, oferecem
atendimento gratuito aos pacientes
do Sistema Único de Saúde.

• O Pronto Atendimento Infantil atende uma média de 200 crianças por dia;
• Ambulatório da Mulher e de Especialidades oferece atendimento em dez especialidades
		 médicas: Ginecologia, Cirurgia Geral, Otorrinolaringologista, Cirurgia Vascular, Urologia,
Clínico Geral, Cardiologia, Anestesista, Pneumologista Pediátrico e Cirurgia Pediátrica;
• A unidade possui 69 leitos de internação, 10 leitos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 12
leitos de observação infantil;
• Centro Cirúrgico;
• Média de 32 mil atendimentos por mês.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Adão Pereira Nunes na luta contra a tuberculose
O Dia Mundial de Luta contra
a Tuberculose foi celebrado em
24/03. Neste ano, a Organização Mundial de Saúde divulgou
a campanha “Unidos para Pôr
Fim à Tuberculose”. No Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), no Rio de Janeiro
(RJ), a Comissão de Vigilância
Epidemiológica (CVE) ligada ao
Núcleo de Vigilância Hospitalar
(NVH) conscientiza e orienta os
profissionais em casos de suspeita de tuberculose que chegam
à unidade. “A CVE realiza buscas

ativas nos setores do hospital,
com o objetivo de identificar um
possível paciente com a doença”,
afirmam as enfermeiras Raquel
Ávila e Laura Calheiros. Logo em
seguida, o município de Duque de
Caxias e a Secretaria Estadual de
Saúde são notificados. Segundo
o Ministério da Saúde, o sintoma mais frequente da doença é a
tosse seca ou com secreção por
mais de três semanas. A vacina
BCG é obrigatória para menores
de um ano. A meta da OMS é erradicar a tuberculose até 2030.
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RÁPIDAS

Com o intuito de alertar a
população local, a UPA Subúrbio
realizou palestras sobre a
leptospirose, em Salvador (BA).
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Michael Jackson da Amazônia
visita Hospital Oncológico
Infantil Octávio Lobo (HOIOL),
em Belém (PA).

Colaboradores realizam treinamento em Sumaré
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A união dos colaboradores, além
de melhorar a rotina interna de
trabalho, também promove avanço
no atendimento oferecido aos usuários. Essa foi a ideia central que
conduziu mais um treinamento realizado para os colaboradores da
UPA Macarenko, em Sumaré (SP).
As atividades aconteceram nos
dias 17 e 18/03, e foram ministradas pelo Núcleo de Educação Per-

manente (NEP), em parceria com o
setor de Enfermagem.
O foco do treinamento foi o trabalho em equipe. Divididos em
grupo, os 80 colaboradores assistiram vídeos com orientação
e conteúdo motivacional e participaram de dinâmica de grupo,
que avaliou os pontos positivos e
os desafios que precisam ser superados no ambiente de trabalho.
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Enfermagem do 16º Centro
de Saúde, em Salvador (BA),
apresenta projeto social para
auxiliar a comunidade local.

O Hospital Regional do Sudeste
do Pará, Marabá (PA), implantou o
Protocolo de Prevenção à Queda.
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