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ONA 3: HRPT conquista certificação máxima

O Hospital Regional Público
da Transamazônica (HRPT), em
Altamira (PA), foi certificado com
a acreditação máxima, ONA 3 –
Acreditado com Excelência, pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA), no último dia 14.
Situado na Amazônia Legal, o
HRPT foi, em 2010, o primeiro
hospital público do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil a
receber uma certificação da ONA,
uma entidade não governamental
e sem fins lucrativos, fundada em
1999, cujas avaliações seguem

padrões estabelecidos pelas
normas do Sistema Brasileiro de
Acreditação e o Manual Brasileiro de Acreditação para emitir as
certificações. Dois anos depois,
a unidade recebeu a certificação
ONA 2 – Acreditado Pleno. Agora,
em 2016, o Hospital conquista
a certificação máxima ONA3 –
Acreditado com Excelência.
A equipe da Fundação Carlos
Alberto Vanzolini, credenciados
pela ONA, avaliou a qualidade dos
serviços de saúde prestados pelo
Hospital Regional de Altamira,

em especial o foco na segurança do paciente e do colaborador.
Para o diretor geral da unidade,
Edson Primo, a certificação é o
reconhecimento de que é possível
fazer saúde pública com eficiência e qualidade. “O compromisso
com uma oferta de serviços de
excelência de qualidade é o nosso
foco na unidade. Nossos colaboradores dedicam-se para que os
processos sejam cumpridos e,
assim, o resultado garanta o bem
-estar e a segurança dos nossos
pacientes”, comentou o diretor.

Altamira em números
• O HRPT atende uma média de 31.633 pacientes por dia
• A unidade conta com 74 leitos de Enfermaria, 9 leitos de UTI Adulto, 5 leitos de UTI Pediátrica,
5 leitos de UTI Neonatal e 4 leitos de Berçário de Alto Risco
• No ano de 2015 o hospital atendeu 307.518 pacientes e realizou 214.905 exames laboratoriais
• O Índice de Satisfação do Usuário (SAU) está avaliado em 99,11%
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Unidades do Rio de Janeiro são premiadas
Na última terça-feira (12/4), o
Instituto Estadual do Cérebro
Paulo Niemeyer (IEC) e os hospitais estaduais Anchieta (HEAN)
e Adão Pereira Nunes (HEAPN)
foram certificados pelo Gespública, programa do Ministério do
Planejamento, que apoia o desenvolvimento e a implantação
de soluções que permitam o con-

tínuo aperfeiçoamento dos sistemas de gestão das organizações
públicas e de seus impactos junto aos cidadãos. Representando
as unidades, receberam os certificados o diretor Geral do IEC,
Gabriel Giraldi; a administradora
assistente do HEAN, Franciele
Huller, e a Diretora Assistencial
do HEAPN, Laura Arruda.

Catanduva dá início à campanha de vacinação

Atualmente, a população de
Catanduva e de todo o País está
em alerta contra a gripe H1N1,
também conhecida como Influenza A. Em 2016, o município de Catanduva já registrou 44
casos de H1N1 e quatro mortes
foram causadas pela doença de
pacientes que moram em outras
regiões, mas que procuraram
tratamento na cidade e não resistiram. Por isso, as 23 equipes
das Unidades de Saúde da Família

(USFs), administradas pela PróSaúde, iniciaram, na semana
passada, a campanha de vacinação contra a gripe.
Idosos, doentes crônicos, profissionais da saúde, gestantes
e crianças de 6 meses a 5 anos
devem se vacinar. A expectativa
é de que, ao final da campanha,
em 20 de maio, Catanduva tenha
vacinado 30.411 pessoas, representando 80% do total desses
grupos de risco.
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RÁPIDAS

Enfermeiros do Hospital Municipal
de Mogi, em Mogi das Cruzes (SP),
passam por treinamento com
equipe do Albert Einstein.
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HEGV organiza reunião entre
setores para analisar metas, no
Rio de Janeiro (RJ).

3

CEI Jardim São Jorge, em São
Paulo (SP), promove campanha
de combate ao Aedes aegypti.

4

Hospital Regional do Baixo
Amazonas, em Santarém (PA),
alerta para a prevenção do câncer.
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