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UPA Macarenko promove treinamento contra a H1N1

Os colaboradores da UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) 24h Macarenko, em Sumaré
(SP), participaram de um treinamento sobre métodos de prevenção contra o vírus Influenza
A, causador da gripe H1N1.
“Em um momento de alta incidência da gripe H1N1, é importante agirmos preventivamente
para aprimorar os procedimentos, oferecendo mais segurança

ao colaborador e também aos
pacientes”, afirmou a gerente
de Enfermagem da UPA, Liamara Kano Bariviera.
Os métodos chamam a atenção dos colaboradores para a
necessidade de promover atitudes preventivas, como higienizar
as mãos, utilizar os acessórios
de segurança no trabalho entre
outras medidas, reduzindo os
riscos de contaminação.

A equipe que atua na Enfermagem também foi treinada
para diferenciar os sinais vitais
de pacientes com gripe comum
e com gripe H1N1.
O treinamento se baseou nos
protocolos de atendimento
preconizados pelo Ministério da
Saúde. Os 132 colaboradores
que atuam na UPA Macarenko
participaram da ação.

Prevenção da gripe H1N1
•
•
•
•
•
•

Lave as mãos com frequência, principalmente antes de consumir algum alimento;
Use somente lenço descartável para higiene do nariz;
Cubra o nariz e a boca quando for espirrar ou tossir;
Lave as mãos com álcool-gel após tossir ou espirrar;
Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
Mantenha os ambientes bem ventilados.

O paciente deve procurar imediatamente um serviço de saúde, caso apresente algum
desses sintomas: dificuldade para respirar, lábios com coloração azulada ou roxeada, dor
ou pressão abdominal ou no peito, tontura ou vertigem, vômito persistente e convulsão.
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Pró-Saúde participa de Congresso na Hospitalar
Entre os dias 17 e 20/5, acontecerá o 39º Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar e
Gestão em Saúde/IX Congresso
Latino Americano de Administrados da Saúde, no Expo Center
Norte, em São Paulo (SP).
A Pró-Saúde integra o Comitê
Executivo do evento e a Comissão
Científica do Congresso de Gestão
Financeira e Custos. Em 17/5, Jocelmo Pablo Mews, diretor de Operações da Pró-Saúde, irá participar
da palestra “A Contribuição das
Ferramentas de Gestão de Processos para a Melhoria da Performan-

ce dos Hospitais - Casos de Sucesso”. No dia 18/5, Fernando Paragó,
consultor médico Corporativo em
Segurança do Paciente da PróSaúde, será um dos palestrantes
no seminário “Avanços na Segurança do Paciente: Seus Indicadores e
o Impacto no Custo da Assistência”.
Os colaboradores da Pró-Saúde
que quiserem participar do Congresso terão direito a 50% de desconto na inscrição. O cadastro pode
ser realizado diretamente no link:
http://goo.gl/YYPFW1. Mais informações sobre o Congresso podem ser
obtidas em: http://goo.gl/kM2WKm.
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RÁPIDAS

A Pró-Saúde participa, nesta
segunda (25/04), do XVIII
Congresso Médico Amazônico,
em Belém (PA).
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No Hospital Estadual Adão
Pereira Nunes, em Duque de
Caxias (RJ), colaboradoras
recebem um “Dia de Beleza”.

Hurso realiza 432 atendimentos em praça pública

3

O Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa
Helena de Goiás (GO), realizou,
no dia 19/04, a 5ª edição do projeto “Saúde na Praça”. O objetivo
da ação foi esclarecer dúvidas e
orientar a comunidade sobre os
cuidados, prevenção e tratamento do Zika vírus, da dengue, da

Chikungunya e da gripe H1N1.
Foram distribuídos folders
com detalhes sobre cada doença e profissionais de diversas
áreas do Hurso responderam
as dúvidas da população. Também foram realizados exames de
pressão arterial e glicemia, que
totalizaram 432 atendimentos.
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Programa Qualidade de Vida
expande hábitos de alimentação
saudável no Hospital Galileu,
em Belém (PA).

Em Mogi das Cruzes (SP),
colaboradores do Hospital
Municipal foram vacinados
contra a gripe H1N1.
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