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IEC é destaque na Revista Veja Rio
O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC), no
Rio de Janeiro (RJ), foi destaque em reportagem da Revista
Veja Rio, sobre o Programa do
Ambulatório de Microcefalia da
unidade, inaugurado há 4 meses. O projeto envolve aconselhamento materno, exames de
diagnóstico, além de indicações
de medicação, tratamentos
e terapias complementares.
A iniciativa já atendeu 106
crianças. A equipe médica é

composta por neuropediatras,
radiologistas, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos e oftalmologistas. Esse trabalho tornou-se
referência nacional, reconhecido pelo Ministério da Saúde
como modelo a ser seguido no
País. “Apesar de a especialização do instituto ser a neurocirurgia, temos condições de dividir a agenda dos consultórios
para atender essas famílias ”,
explica Paulo Niemeyer Filho,
diretor médico do IEC.

Hurso conscientiza sobre a doação de sangue
Anualmente, em 14 de junho,
é celebrado o Dia Mundial do
Doador de Sangue. O Hospital
de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de
Goiás (GO), aproveitou a data para
lançar uma campanha de incentivo à doação de sangue.
A ação foi organizada pela
Agência Transfusional, com o
apoio do Hemocentro - unidade
Rio Verde. No estado de Goiás, o
Hemocentro é o órgão responsá-

vel por proporcionar condições
que assegurem a quantidade e a
qualidade do sangue.
O foco principal da campanha
foi usar imagens de colaboradores do Hurso que são doadores voluntários de sangue. De
acordo com o diretor de Apoio e
Hotelaria da unidade, Luis Amaral, outras medidas estão sendo
planejadas para incentivar que
um maior número de pessoas se
tornem doadores frequentes.

PS Engenho Novo é aprovado por 86% dos usuários
O Pronto-Socorro Engenho Novo,
em Barueri (SP), alcançou em
maio, 86% de índice de satisfação.
Isso significa que, em cada dez
usuários, pelo menos oito se dizem
satisfeitos com os serviços prestados pela unidade.

A pesquisa é realizada mensalmente pelo Serviço de Atendimento
ao Usuário (SAU) da unidade. Em
maio, um total de 1.237 pessoas —
pacientes e acompanhantes — foram entrevistadas.
A satisfação dos usuários é re-

sultado da média de um conjunto
de itens que são avaliados na pesquisa, desde as instalações físicas
da unidade, orientações, atendimentos realizados pelos médicos e
profissionais da saúde, assim como
o tempo de espera dos pacientes.
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Pará promove 1º Encontro de Enfermagem
Com o tema “Enfermagem: uma
atuação que vai além do cuidado”,
foi realizado o 1º Encontro de Enfermagem dos Hospitais da PróSaúde em Belém e Região Metropolitana, na última terça-feira, 14/6,
em Belém (PA). A organização do
evento ficou a cargo dos hospitais
Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), Oncológico Infantil
Octávio Lobo (HOIOL) e Público Estadual Galileu (HPEG). Cerca de 120
profissionais da área participaram
do encontro que contou com palestras e mesas-redondas.
O diretor Operacional, Pau-

lo Czrnhak, explicou que a PróSaúde trabalha pela qualificação
constante dos profissionais, tendo
como objetivo o tratamento eficaz
e humanizado do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). “A beneficiada é a sociedade, que terá um
corpo de enfermagem com ainda
mais excelência e que representa,
em média, 55% a 60% do total dos
colaboradores de uma instituição.
Este montante também carrega
a maioria do carinho que nosso
usuário recebe, em atendimento
com técnica, carinho e amor”, frisou o diretor Operacional.
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RÁPIDAS

No Rio de Janeiro, HEGV realiza
Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho.
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Dia de Santo Antônio é
celebrado com missa no
Hospital Alayde Costa, em
Salvador (BA).

Hospital Alayde Costa cria oficina de artesanato

Estar todos os dias em um hospital para dar o suporte necessário a um paciente não é fácil. E
para tornar menos pesada a rotina dos acompanhantes que se dedicam aos pacientes do Hospital
Alayde Costa (HAC), em Salvador
(BA), a equipe de Enfermagem da
unidade iniciou, no dia 14/6, uma
atividade especial. Cerca de 20
acompanhantes participaram de
uma aula básica de artesanato
com biscuit.
Acompanhante profissional, Maria Eunice dos Santos já está em

sua terceira experiência no HAC,
com um paciente há quase dois
anos, e elogiou a iniciativa. “Achei
muito boa. Para nós, é um momento para distrair a mente, é
uma terapia”, afirmou.
Mesmo quem já tem intimidade
com trabalhos manuais não perdeu a oportunidade de participar
da aula. José Roberto da Silva,
que acompanha a esposa há cerca
de 20 dias no HAC, trabalha com
esculturas em argila e aprovou a
experiência. “Foi a primeira vez
que mexi com biscuit”, contou.
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Em 16/06, Hospital Yutaka
Takeda, em Parauapebas (PA),
promoveu curso para gestantes.
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Catanduva promove a 3ª
Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho
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