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Pró-Saúde na Hospitalar Feira+Fórum
A Pró-Saúde participou da Hospitalar Feira+Fórum 2016, maior feira do setor da saúde da América Latina,
realizada de 17 a 20/5. Confira os principais destaques:
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, conheceu o estande da Pró-Saúde. Durante a visita, Alckmin foi
recebido pela diretora Jurídica, Wanessa Portugal, e pelo presidente, dom Eurico dos Santos Veloso, que lhe entregou uma apresentação institucional, com a história da contribuição da entidade para a saúde pública do País.

Paulo Niemeyer Filho, diretor Médico do Instituto Estadual do Cérebro
Paulo Niemeyer (IEC), no Rio de Janeiro (RJ), foi homenageado nesta edição
da Hospitalar. O neurocirurgião participou, na noite da última quarta-feira
(18/05), acompanhado do presidente da Pró-Saúde, dom Eurico dos Santos
Veloso, e da diretora Jurídica, Wanessa Portugal, do jantar realizado para a
entrega do Prêmio Hospitalar 2016 – Personalidade do Ano na área da saúde. O evento ocorreu no Museu Brasileiro da Escultura, em São Paulo (SP).
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.

Paralelamente à Hospitalar, ocorreu o 39º Congresso Brasileiro de
Administração Hospitalar e Gestão
em Saúde/IX Congresso Latino-Americano de Administradores da
Saúde. A Pró-Saúde foi uma das
promotoras do congresso. Marcus
Henrique Wächter, conselheiro da
entidade, realizou a abertura oficial
do Congresso de Gestão Financeira
e Custos.
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Jocelmo Pablo Mews, diretor de Operações da entidade, ministrou a
palestra “A Contribuição das Ferramentas de Gestão de Processos para
a Melhoria da Performance dos Hospitais – Casos de Sucesso”.

O Futuro do Sistema Hospitalar Brasileiro foi tema de debate
no congresso e José Luiz Bichuetti, consultor da Pró-Saúde,
moderou o painel.

Fernando Paragó, consultor
médico Corporativo em Segurança do Paciente da Pró-Saúde,
apresentou a palestra “Os avanços na Segurança do Paciente,
seus indicadores e o impacto no
custo da assistência”.

Nesta edição da feira, a Pró-Saúde promoveu em seu estande palestras com cases de hospitais gerenciados pela entidade. Todas as palestras estão disponíveis no site da Pró-Saúde. O primeiro a se apresentar
foi Eduardo Eberhardt, coordenador do Serviço de Fisioterapia do Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém (PA), que falou sobre a
“Gameterapia – Fisioterapia além da Reabilitação”.

Ainda no primeiro dia, Giulliana
Moralez, coordenadora do Serviço
de Terapia Intensiva do Hospital
Estadual Getúlio Vargas, no Rio de
Janeiro (RJ), ministrou a palestra “A
Gestão como Ferramenta de Excelência na Qualidade Assistencial da
Unidade de Terapia Intensiva

Na quarta-feira (18/05), o gerente de Operações, Paulo Vinicius Souza Viol,
apresentou o RAG com a palestra “Ferramenta de Avaliação da Gestão Hospitalar Desenvolvida pela Pró-Saúde para Monitoramento do Desempenho
de Serviços de Saúde”.
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Na sequência, o tema abordado
foi a “Qualificação e Desenvolvimento de Fornecedores com Foco
na Segurança do Paciente”, por
Thaisa Cristina Affonso, diretora
Assistencial do Hospital de Urgências da Região Sudoeste, em
Santa Helena de Goiás (GO).

Em 19/05, a programação do estande contou com a palestra de Luciane
Ramos Madruga, enfermeira especialista em Controle de Infecção Hospitalar, diretora de Apoio Assistencial do Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira (PA). O tema apresentado foi “Busca da Excelência
da Gestão nos Resultados Institucionais e Conquista da Acreditação ONA 3”.

Matheus Gomes, diretor Geral do Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes, promoveu a palestra com o tema “Estratégias da Implantação para a Conquista da Certificação ONA no Hospital Municipal de
Mogi das Cruzes”.
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Na sexta-feira (20/05), último dia da Hospitalar, Ricardo
Viveiros, jornalista, escritor e
presidente da Ricardo Viveiros &
Associados, encerrou a programação com o tema “Gerenciamento de Crise de Comunicação
na Saúde”. E realizou uma sessão de autógrafos do livro “Eu,
herói”, que teve apoio sociocultural da Pró-Saúde.
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