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Boletim

Ações especiais marcam os 49 anos da Pró-Saúde

Na próxima quinta-feira (9/6), a
Pró-Saúde completa 49 anos. A
data marcará o início das comemorações rumo ao cinquentenário. Nesta segunda-feira (6/6),
o presidente da entidade, dom
Eurico dos Santos Veloso promoveu a abertura oficial da Semana
de Aniversário de 49 Anos da
entidade e o lançamento da Campanha do Agasalho 2016, na Sede

Administrativa da entidade. “É
tempo agradecimentos a Deus,
por nos dar a força necessária
para levar adiante esse trabalho
em prol da saúde, com base na
melhor profissionalização, na
qualidade do serviço e, principalmente, na excelência das realizações”, destacou dom Eurico.
Na terça-feira (7/6), será realizado
o “Dia da Saúde e do Bem-Estar”.

Campanha do Agasalho

Já na quarta-feira (8/6), será
promovido o “Dia da Beleza”.
Na data do aniversário de 49
anos da Pró-Saúde, quinta-feira
(9/6), às 8h30, dom Eurico celebrará uma missa comemorativa.
Às 10h, irá ocorrer uma bênção
aos colaboradores e à Sede
Administrativa. A comemoração
encerrará, às 11h, com os parabéns e um bolo de aniversário.

Neste ano, o tema da Campanha do Agasalho da Pró-Saúde é “Aqueça o próximo, ganhe um sorriso”. Nesta
edição, o objetivo é alcançar, também, as famílias das crianças dos Centros de Educação Infantil (CEIs) Jardim
Eliane, Jardim São Jorge, Lageado e Santa Rita, administrados pela entidade, em São Paulo (SP).
Os colaboradores da Sede Administrativa da Pró-Saúde poderão doar roupas, cobertores, luvas, cachecóis e
sapatos. Após o fim da campanha, será realizado um bazar gratuito, nos CEIs para toda a comunidade. A estimativa é que 752 crianças e 3.200 famílias sejam beneficiadas com a Campanha do Agasalho da entidade.

Antes de imprimir, considere a possibilidade de continuar sua leitura na versão digital.
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Teatro no HEUE alerta sobre perigos do fumo
O tabagismo é a principal causa
de morte evitável no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS). Para incentivar os pacientes,
acompanhantes e colaboradores a
largarem de vez o cigarro, o Hospital
Estadual de Urgência e Emergência
(HEUE), em Vitória (ES), promoveu
um teatro lúdico no Dia Mundial Sem
Tabaco, lembrado em 31 de maio.
A peça “Apague esse mal”, produzida e dirigida pelos colaboradores
do HEUE, contou a história de pessoas que faziam de tudo para largar o
cigarro, incluindo uma idosa, uma jo-

vem e um pai de primeira viagem. Do
outro lado, uma personagem grávida, que largou o cigarro assim que
decidiu engravidar. Nas trocas de experiências, a futura mamãe estimulava os fumantes a largar o cigarro
— e consequentemente, economizar.
Jurema, como era chamada, conseguiu guardar dinheiro suficiente para
montar o enxoval do filho.
No término da apresentação na
recepção, foram distribuídos folhetos com orientações e maçãs,
como incentivo para trocar o cigarro por uma fruta.
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RÁPIDAS

Hurso promoveu a campanha
Maio Amarelo para alertar sobre
acidentes de trânsito, em Santa
Helena de Goiás (GO).
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No Dia do Meio Ambiente, HMMC
presenteou pacientes que tiveram
alta com mudas de plantas, em
Mogi das Cruzes (SP).

UPA Valéria realiza Semana do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5/6, recebeu uma programação especial
na UPA 24h Valéria, em Salvador
(BA), desde a última segunda-feira, 30/5. Para tornar mais sustentável o consumo de copos descartáveis, o Núcleo de Qualidade
e Segurança do Paciente (NQSP)
distribuiu cerca de 120 squeezes
a seus colaboradores.
Para disseminar as informações sobre o tema e gerar a
conscientização das equipes,
foi realizada uma dinâmica em
que os colaboradores colocaram

produtos variados dentro de três
caixas, que indicavam tempos de
decomposição diferentes: de três
a seis meses, de cinco a 50 anos,
ou mais de 100 anos. Na oportunidade, eles aprenderam sobre o
tempo correto de degradação de
cada um dos produtos e a importância do consumo consciente. “A
ideia é atingirmos equipes que
ficam muito tempo na unidade e
que, portanto, apresentam maior
consumo. A mudança de cultura
não é fácil, mas devemos começar”, afirma Walmir Gomes, diretor da UPA 24h Valéria.
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Hospital Alayde Costa e UPA
Subúrbio realizam primeiro
simulado de incêndio, em
Salvador (BA).

No Rio de Janeiro (RJ),
colaboradores do Hospital
Estadual Getúlio Vargas
participam de palestra sobre
avaliação de feridas.
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