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Quando você doa sangue, a brincadeira continua

Referência no tratamento do câncer infantojuvenil na região Norte, o
Hospital Oncológico Infantil Octávio
Lobo, em Belém (PA), em parceria
com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará
(Hemopa), realizou a 1ª Campanha
de Doação de Sangue e Cadastro de
Medula Óssea com o tema “Quando
você doa sangue, a brincadeira continua”. No total, foram realizadas 76
doações de sangue e 50 cadastros

de medula óssea, ultrapassando a
meta estipulada de 30 doadores.
“Na semana passada, minha filha
precisou de sangue, pois ficou muito debilitada devido à quimioterapia
e, graças a Deus, ela conseguiu e
hoje está bem, é por ela que estou
aqui, pois ela me pediu para vim
doar, para assim ajudar outras pessoas”, relata Luciana Castro, mãe
da jovem C. M. S., de 13 anos.
O sangue é insubstituível em sua

totalidade, por isso, a doação voluntária é fundamental. Uma única
bolsa doada pode salvar até quatro
vidas, pois pode ser fracionada
em quatro bolsas menores, com
separação de outros hemocomponentes, como plaquetas, plasma e
hemácias, podendo ser utilizadas
de acordo com a necessidade de
cada paciente. Portanto, a doação
de sangue deve ser percebida como
atitude de responsabilidade social.

Programação

Para contemplar os doadores voluntários, o hospital promoveu uma
programação especial, que contou com a participação dos personagens infantis: Batman e Homem Aranha; além de pintura de rosto;
oficina de customização e entrega de brindes.

Quer ser um doador de medula óssea?

Se você tem entre 18 e 55 anos de idade e um bom estado geral de saúde (não ter doença infecciosa
ou incapacitante), pode ser um doador. Para se cadastrar como doador voluntário de medula óssea é
preciso procurar o Hemocentro mais próximo; confira a relação no link: http://goo.gl/MP1BQM
Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Serviço social é tema de debate no HEUE
Para mostrar a importância do
trabalho desempenhado pelos assistentes sociais na área da saúde, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória (ES),
recebeu a representante do Conselho Regional do Serviço Social
Sabrina Lúcia Pinto da Silva.
Sabrina participou de um bate
-papo sobre a “Rotina do Serviço
Social na Saúde”. O encontro reuniu colaboradores e acompanhantes. A palestrante explicou que o

trabalho do assistente social na
área da saúde atende os princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS). “Nossa atuação é
direta com o paciente, com foco no
cuidado integral em saúde, dos direitos dos usuários, reforçando as
noções de cidadania para os pacientes e familiares”, comentou.
O encontro, realizado na tarde
do dia 18/05, foi promovido em
razão do Dia Nacional do Serviço
Social, comemorado em 15/05.
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RÁPIDAS

Colaboradores são imunizados
contra a H1N1 no Hospital Alayde
Costa e na UPA Subúrbio, em
Salvador (BA).
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Infecção Hospitalar é tema de
palestra no Hospital Estadual
Anchieta, no Rio de Janeiro (RJ).

UPAs de Uberaba promovem a primeira SIPAT
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Entre os dias 16 e 20/05, as
Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) Mirante e São Benedito,
em Uberaba (MG), realizaram a
Primeira Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). O tema escolhido foi
“Qualidade de Vida e Segurança
do Trabalhador”.
Durante o evento, além da realização de palestras, foi instituída a “Blitz da Qualidade”, elaborada com o objetivo de reforçar
as rotinas da unidade e levar conhecimento aos colaboradores,

em seu próprio local de trabalho, de uma maneira diferente e
descontraída. A blitz realiza um
quiz com perguntas referentes
a um tema proposto e conforme
demanda das unidades.
No encerramento da SIPAT, em
20/5, foi realizado um jogo de vôlei entre os colaboradores das
duas unidades e foi oferecido um
lanche saudável com frutas e sucos para incentivar uma boa alimentação. A primeira SIPAT das
UPAs contou com 15 horas de atividades e 171 participantes.
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Hospital Estadual Adão Pereira
Nunes comemora o Dia do
Profissional de Limpeza, em
Duque de Caxias (RJ).

Em Parauapebas (PA),
Hospital Yutaka Takeda
promove Encontro
de Enfermagem.
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