Boletim

Edição nº 673 - 22 de agosto de 2016

HRBA é eleito melhor hospital do Norte e Nordeste
O Hospital Regional do Baixo
Amazonas, localizado em Santarém (PA), recebeu o Prêmio Líderes
da Saúde, após ser eleito o melhor
hospital público das regiões norte
e nordeste do Brasil, na categoria
“Instituição do Ano - Saúde Pública”. A premiação aconteceu no
Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife (PE), no dia 18/8.
Apesar de estar situado distante
dos grandes centros, o HRBA tem
ganhado destaque nacional por
conta da qualidade e resolutividade

dos serviços oferecidos à população. Para o diretor Geral, Hebert
Moreschi, isso mostra a dedicação
e profissionalismo de quem atua
na unidade. “Mais um reconhecimento importante para o nosso
hospital, que vem coroar todo o
trabalho de uma equipe engajada
em fazer uma assistência em saúde resolutiva. Esse prêmio valoriza
e reconhece o esforço e comprometimento de todos que estão envolvidos com a assistência à saúde
da nossa população”, destacou.

Hurso realiza gincana olímpica

Em clima de Olimpíadas, os
colaboradores do Hospital de
Urgências da Região Sudoeste
(Hurso), em Santa Helena de
Goiás (GO), se dividiram em três
equipes (azul, amarela e verde)
para uma gincana interna. A
cada semana, uma das equipes
realizou uma atividade junto aos
pacientes internados na unidade.
A equipe azul promoveu um
bingo nas unidades Ortopédica e

Observações (masculino e feminino). Cada quarto possuía um
colaborador ajudante que apoiava
os pacientes e acompanhantes.
A equipe amarela realizou
uma apresentação musical para
os pacientes e acompanhantes
das Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) Adulta e Pediátrica.
Além disso, ofereceu massagem
aos pacientes, feita pelos próprios acompanhantes e colabo-

radores. As crianças se divertiram junto com suas mães com a
dinâmica do teatro.
A equipe verde fez uma dinâmica sobre os processos de atendimento e serviços, além de uma
divertida apresentação de fantoche e interpretação musical. As
atividades foram oferecidas aos
pacientes e acompanhantes das
Clínicas Médica Adulta e Pediátrica e Pronto Socorro.
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HU conscientiza usuários sobre Aedes aegypti
Na última quarta-feira (17/8), o
Hospital Universitário (HU), em
Jundiaí (SP), em parceria com
alunos do curso de Enfermagem
e apoio da Vigilância de Zoonoses
de Jundiaí, realizou uma atividade educativa de conscientização
sobre o mosquito Aedes aegypti. A ação voltada para crianças
e adultos ocorreu na recepção
do hospital e contou com exposição, passatempo para crianças e
distribuição de material didático
sobre prevenção da proliferação
do mosquito e sintomas das do-

enças causadas pelo inseto.
Também foram realizadas atividades lúdicas que incluem
pintura e raciocínio lógico, para
abranger crianças de todas as
idades. Foi montada uma exposição, que mostra de forma
detalhada o ciclo evolutivo do
mosquito. “A atividade atrai principalmente as crianças, que são
excelentes fontes de multiplicação de informação dentro da
família”, explica Maria Manoela
Duarte Rodrigues, enfermeira
responsável pela ação.
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RÁPIDAS

Nesta semana, a Pró-Saúde
participa do 4º Congresso
Brasileiro Médico e Jurídico,
em Vitória (ES).
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Pró-Saúde monta posto de
atendimento no Congresso
Eucarístico, em Belém (PA).

AfroReggae visita Hospital Estadual Anchieta

3
Dentro do projeto “Música para os
Meus Ouvidos”, pacientes do Hospital Estadual Anchieta (HEAN),
no Rio de Janeiro (RJ), receberam,
no dia 12/8, uma linda surpresa: a
“Camerata de Sopro da Orquestra
AfroReggae”, que preencheu as
enfermarias com músicas dos Beatles e sucessos da Bossa Nova.
“Música é um bálsamo”, “toca
na alma”, “a gente esquece os
problemas”, além de algumas

lágrimas de emoção, foram as
reações dos pacientes durante a
apresentação. O coordenador de
Mobilização Artística da orquestra, André Laport, comentou que
esta foi a primeira vez que o grupo
se apresentou em um hospital, e
disse estar feliz com o resultado.
“É bonito ver a emoção das pessoas e saber que trouxemos um
pouco de alegria numa realidade
às vezes muito dura”, afirmou.
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Em Pinhais (PR), Hospital
Municipal renova certificação
de qualidade na assistência
ao paciente.

Colaboradores da CIPA do
Hospital Estadual Adão
Pereira Nunes participam de
treinamento, em Duque de
Caxias (RJ).
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