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Hospital Galileu conquista a certificação ONA1

Com apenas dois anos de funcionamento em Belém (PA), comemorados em maio, o Hospital
Público Estadual Galileu (HPEG)
foi certificado pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA)
como ONA1 Acreditado. A conquista da certificação do hospital
como “Acreditado” reconhece
a qualidade nos processos de
prestação de serviços.
Para o diretor Geral do Galileu,
Saulo Mengarda, a conquista
da certificação ONA 1 valida o
trabalho realizado diariamente por todos os colaboradores,
que atuam comprometidos pela
melhoria contínua da instituição.
“Esse é um incentivo para que

a nossa equipe possa continuar
realizando um atendimento que
preze pelo respeito, dignidade e
segurança dos pacientes. “Queremos e buscamos a cada dia
melhorar os serviços prestados
à sociedade”, explicou o diretor.
Administrado pela Pró-Saúde desde sua implantação, em
maio de 2014, o hospital conta
com cerca de 400 profissionais e
realiza vários projetos de humanização que buscam acolher
os usuários do SUS, permitindo,
assim, que a unidade seja destaque no Estado e até mesmo
em âmbito nacional por ações
como a Gameterapia, Visita Virtual e Projeto Âncora.

O HPEG
Possui 104 leitos, sendo 70 ortopédicos, 28 de
clínica médica/cardiologia, e seis de UTI. O Centro
Cirúrgico é composto por duas salas cirúrgicas.

De acordo com o Serviço de
Atendimento ao Usuário (SAU),
o índice de satisfação na unidade foi de cerca de 95% em 2015.
Já no primeiro trimestre deste
ano esse índice é de 96%. Questionados se retornariam para
tratamento na unidade, 99% dos
pacientes informaram que sim.
A unidade, que possui como
especialidades médicas a ortopedia, cardiologia, clínica médica
e intensivistas, foi auditada no
período de 9 a 12 de maio, quando a equipe da Fundação Carlos
Alberto Vanzolini, credenciada
pela ONA, avaliou a segurança e
o cumprimento das legislações
por parte da instituição.
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Programa de reciclagem beneficia unidade do Rio
O Comitê de Sustentabilidade do
Hospital Estadual Adão Pereira
Nunes, em Duque de Caxias (RJ),
desenvolve um amplo trabalho de
reciclagem na unidade, em parceria com várias cooperativas.
Os resíduos são separados no
momento e local de sua geração,
de acordo com as características
físicas, químicas, biológicas, estado físico e os riscos envolvidos.
Materiais recicláveis como
papelão, papel branco, plástico, ferro e caixinha ‘tetra pak’
são vendidos e retornam em
créditos para a unidade. Com

esse valor, novos produtos são
adquiridos, como por exemplo,
torneiras. Treze peças já foram
instaladas nas salas de Ortopedia, Neurocirurgia, Unidade Pós
-Operatória (UPO), CTI Adulto e
Centro Obstétrico.
A ação tem um impacto muito positivo para os participantes,
para o hospital e, é claro, para o
meio ambiente. Além de incentivar
os colaboradores a darem a devida importância para os materiais
que podem ser reutilizados, o projeto contribui com meio ambiente
e com os recursos do hospital.
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RÁPIDAS

Foi realizada no dia 7/6, a
cerimônia de entregado
certificado ONA 3 ao HRPT, em
Altamira (PA).
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Unidades da Bahia promoveram,
no dia 6/6, o primeiro seminário
de Saúde Sustentável, em
Salvador (BA).

Brincadeiras auxiliam recuperação de crianças
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No Hospital Yutaka Takeda (HYT),
em Parauapebas (PA), a Comissão
de Humanização implantou o projeto de ludoterapia (tratamento
com jogos e divertimentos) para
crianças internadas. A iniciativa
busca reduzir o estresse e a ansiedade gerados pelo ambiente
hospitalar, melhorando o quadro
clínico do paciente.
Chamado carinhosamente pela
equipe multiprofissional de “Momento Divertix”, o projeto tem como
objetivo tornar a brincadeira no
hospital um poderoso recurso para

resgatar a sociabilidade e a fantasia
perdida durante este processo. As
psicólogas Milena Falcão e Andreza
Oliveira juntamente com a assistente social Socorro Rezende, desenvolvem o projeto, possibilitando
assim deixar o ambiente hospitalar
menos traumático e tem sido aprovado pelos pacientes e acompanhantes. “Antes da psicóloga chegar ele estava inquieto por não ter
com o que brincar, mas agora com
a pintura já ficou mais contente ”,
comenta Marilia Sarges Matos, mãe
do paciente A.L.S.R.
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Hospital Estadual Getúlio
Vargas promoveu treinamento
sobre medidas disciplinares, no
Rio de Janeiro (RJ).

Prevenção de riscos
em altura foi tema de
treinamento no Hospital
de Urgências da Região
Sudoeste (Hurso), em Santa
Helena de Goiás (GO).
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