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Ações reforçam prevenção de acidentes no trabalho
Santa Helena de Goiás (GO)

No dia 28 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Segurança
e Saúde no Trabalho. Segundo
a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), anualmente
são registrados 270 milhões de
acidentes de trabalho no mundo.
Mais de 1 milhão desses casos
acontecem no Brasil, sendo uma
das principais causas o descumprimento de normas básicas de
proteção, como o uso de equipamento de proteção individual. Por
isso, algumas unidades administradas pela Pró-Saúde realizaram
a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho (SIPAT).
A ação teve o intuito de conscientizar colaboradores e prestadores
de serviço sobre a importância

do trabalho seguro e os riscos de
doenças ocupacionais. Confira:
O Hospital de Urgências da
Região Sudoeste (Hurso), em
Santa Helena de Goiás (GO),, realizou, de 26 a 28/4, a 4ª edição
da SIPAT com o tema “Trabalhar
com mente aberta é saúde na
certa”. O evento contou com um
café da manhã especial e uma
série de palestras e oficinas.
Em Marabá (PA), o Hospital
Regional do Sudeste do Pará
(HRSP) promoveu pela oitava
vez a ação. Para abrir a SIPAT,
os colaboradores contaram
com a apresentação da Banda
do Exército. A programação de
palestras abordou assuntos como
bem-estar no trabalho, acidentes

com materiais perfurocortantes,
primeiros socorros e combate a
princípio de incêndio.
A primeira SIPAT da unidade
de Pronto Atendimento (PA)
Matão, em Sumaré (SP), teve
início no dia 12/4. O principal
objetivo da ação foi ressaltar a
importância da humanização
do atendimento nas práticas
que garantem a segurança dos
colaboradores no exercício da
atividade. As palestras realizadas durante o evento abordaram
os temas “Segurança no Lar”,
“Prevenção e Tratamento de
Doenças Infectocontagiosas”,
“Motivação Humana e Qualidade
de Vida”, “Primeiros Socorros”,
entre outras.
Sumaré (SP)

Marabá (PA)
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HMUE realiza Simpósio em congresso
A Pró-Saúde apoiou o XVIII Congresso Médico Amazônico, realizado em Belém (PA), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da
Amazônia. Com o tema: A Contribuição dos Profissionais de Saúde
nos 400 anos de Belém, o evento
aconteceu entre os dias 24 e 27/4.
O evento mais importante da
Amazônia Legal teve como uma
das principais atrações o I Simpósio do Hospital Metropolita-

no de Urgência e Emergência
(HMUE). Mais de 200 estudantes
e profissionais acompanharam
a palestra de abertura, a realização de sete mesas redondas,
uma conferência e abordagens
a temas diversos, como atendimento ao politraumatizado, cirurgia geral e de tórax, fraturas
expostas, grandes queimaduras,
pacientes neurocríticos e doação
e captação de órgãos.

Dom Eurico celebra missa no hospital de Vitória
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Enfermeira da UPA Mirante,
em Uberaba (MG), participa de
treinamento no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo.
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Os colaboradores do Hospital Estadual de Urgência e Emergência
(HEUE), em Vitória (ES), receberam
a visita de dom Eurico dos Santos
Veloso, arcebispo emérito de Juiz
de Fora (MG) e presidente da PróSaúde. Dom Eurico celebrou missa
em homenagem à Nossa Senhora da Penha, realizada na capela
da unidade, em 26/4. O evento fez
parte do mês de comemoração dedicado à santa, que também é padroeira do Estado capixaba.

Durante a missa, dom Eurico
destacou a importância dos trabalhadores que servem ao serviço
público de saúde. “É um ato de fé
muito importante porque é dedicado às pessoas que mais precisam.
Quem está em um hospital, precisa de um cuidado e uma atenção
especial”. O presidente, também,
visitou todos os setores do HEUE,
levando uma mensagem de fé e
esperança aos colaboradores e pacientes do HEUE.
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Universitários dos Estados
Unidos da América visitam o
Hospital Regional do Baixo
Amazonas, em Santarém (PA).

Hospital Estadual Getúlio
Vargas, no Rio de Janeiro
(RJ), realiza I Semana da
Comunicação.

Hospital Municipal de
Mogi das Cruzes reforça
atendimento em pediatria.
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