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Unidades entram no clima de festa junina
Junho é o mês das festas populares e folclóricas de inspiração religiosa: Santo Antônio, São João Batista e
São Pedro. São festas que não deixam morrer os costumes e as tradições do passado: danças, músicas, trajes e comidas típicas. Já que todo o País está nesse clima, as unidades aderiram à comemoração e proporcionaram momentos de alegria para aqueles que estão hospitalizados. Confira, abaixo, tudo o que aconteceu
em algumas unidades:
BAHIA – BAHIA – Os músicos
Tadeu Sollex, Anderson Queiroz
e Emerson Soares da Banda
Sociedade do Forró, participaram de ação solidária em visita
ao Hospital Alayde Costa e UPA
24h Subúrbio, em Salvador.
Com violão, zabumba e triângulo, eles cantaram canções
típicas do São João, animando
acompanhantes e pacientes
internados, que cantaram e
dançaram junto.

Com direito a brincadeiras
típicas, como a corrida do milho,
a festa no Hospital Deputado Luis
Eduardo Magalhães (HDLEM)
reuniu cerca de 80 colaboradores
e foi um sucesso.
Já o 16º Centro de Saúde promoveu, no dia 22/6, um café da
manhã especial para os colaboradores. A manhã também foi diferente para a equipe da UPA 24h
Valéria, que se reuniu para começar o dia com comidas típicas.
MINAS GERAIS – Canjica, paçoca, pipoca, broa e bolo de fubá
foram as comidas típicas que compuseram um café especial
aos colaboradores das UPAs 24h Mirante e São Benedito, em
Uberaba. A ação foi realizada no refeitório de cada unidade, no
horário do café, no período da manhã e da tarde.

PARÁ – Durante um mês,
as crianças que frequentam a
escola, na modalidade Classe
Hospitalar, no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo
(HOIOL), em Belém, ensaiaram
a tradicional quadrilha junina
para se apresentarem no “São
João do Hospital”. Além da
apresentação, o evento contou,
também, com pescaria, entrega
de brindes e distribuição de pipoca e crepe para as crianças.

No dia 23/06, as unidades
de internação do Hospital
Regional do Baixo Amazonas
(HRBA), em Santarém, realizaram, simultaneamente, quatro
festas juninas, com duração
de 1h30, para os pacientes das
clínicas pediátrica, oncológica,
médica e cirúrgica do hospital.

O Hospital Regional Público
da Transamazônica (HRPT), em
Altamira (PA), promoveu nos dias
23 e 24/06, um “dia diferente”
com dança e comidas típicas.
A ação foi realizada pela equipe multidisciplinar do setor de
Hemodiálise em parceria com
o Setor de Nutrição e Dietética
(SND) da unidade hospitalar.
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Enfermeiros participam de treinamento no HEAN
Ao longo das primeiras semanas
de junho, os enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital
Estadual Anchieta (HEAN), no Rio
de Janeiro (RJ), participaram do
treinamento de POP (Procedimento Operacional Padrão) da unidade.
A função é garantir a padronização
de tarefas e assegurar a qualidade
dos procedimentos, evitando imprevistos indesejáveis.
A instalação do POP na unidade
também facilita o trabalho diário da
equipe, esclarecendo dúvidas. Du-

rante a primeira semana, a enfermeira do Núcleo de Educação Permanente (NEP), Emanuele Barbosa,
trouxe como tema o “Transporte intra-hospitalar de pacientes”, abordando sobre as responsabilidades
da equipe, etapas do transporte, os
EPI’s utilizados e a definição de níveis de complexidade. Na segunda
semana, o tema foi a “Utilização
do Colchão Pneumático”, quando
se orientou quanto ao manuseio
correto do colchão, desinfecção e
seus cuidados.
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Humanização no atendimento
é tema de debate no Hospital
Estadual de Urgência e
Emergência, em Vitória (ES).
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Unidades prestigiaram a Tocha Olímpica no Pará

O Brasil será o primeiro país a
sediar os jogos olímpicos na América do Sul. O evento terá início no
dia 5/8 e será encerrado no dia 21
do mesmo mês e terá como sede
a cidade do Rio de Janeiro (RJ). A
chama olímpica chegou em território nacional no dia 3/5, em Brasília (DF), e está percorrendo todo
o País em formato de revezamento.
Duas unidades administradas
pela Pró-Saúde tiveram o privilégio de participar deste momento
histórico. Crianças internadas no
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém (PA), e no
Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), tiveram

a oportunidade de assistir um momento do revezamento.
O coordenador do revezamento
da tocha olímpica no município,
Ney Bendelack, disse que o esforço de um ano para organizar o
evento valeu a pena e se transformou em um momento único para
Santarém. “A imagem que fica
desse evento para mim é a imagem das crianças em frente ao
Hospital Regional, porque aquela chama simbolizou a chama da
vida para elas, como se aquilo ali
pudesse deixar essas crianças
com ainda mais vontade de viver,
de manterem-se acesas para o
que vier pela frente”, destacou.
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Nutricionistas do HEAPN
participam de congresso por
videoconferência, no Rio de
Janeiro (RJ).

O Hospital Yutaka Takeda
promove 4º Encontro de Gestão de
Pessoas, em Parauapebas (PA).

Em Mogi das Cruzes (SP),
equipe realiza avaliação
dos processos de gestão no
Hospital Municipal.
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