Boletim

Edição nº 674 - 29 de agosto de 2016

Pró-Saúde apresenta case de sucesso em congresso

A Pró-Saúde foi uma das
apoiadoras do 4º Congresso
Brasileiro Médico e Jurídico, que
aconteceu, em Vitória (ES), entre
os dias 24 e 26/8. O evento, que
reuniu especialistas no assunto,
discutiu o crescimento da judicialização, a gestão do SUS e o
financiamento público das atividades e ações de saúde.
A cerimônia de abertura contou
com a apresentação do ministro
da Saúde, Ricardo Barros, que
fez um balanço do SUS e projetou
um cenário a partir da realidade
atual. Além do ministro, também
participou da abertura Arnaldo
Hossepian de Lima Júnior, conselheiro e coordenador do Fórum
Nacional da Saúde do Conselho

Nacional de Justiça, e procurador
de Justiça do Ministério Público
de São Paulo. Também prestigiaram o evento diretores da
Pró-Saúde e gestores do Hospital
Estadual de Urgência e Emergência, localizado em Vitória (ES),
administrado pela entidade.
Vantagens da gestão por OS
No terceiro e último dia do
evento, o diretor de Desenvolvimento da Pró-Saúde, Danilo
Oliveira da Silva, apresentou o
modelo de prestação de serviços
da entidade na gestão de saúde
pública. Tendo como exemplo o
Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e o Hospital Regional Público da Transamazônica

(HRPT), o diretor destacou os
fatores de sucesso do modelo de
gestão feito por uma Organização Social. “Para que o trabalho
seja bem-sucedido, é necessário observar alguns fatores,
que incluem a escolha da OS, o
acompanhamento e fiscalização, o financiamento adequado,
a rapidez na tomada de decisão
e o compromisso do contratante
em manter os repasses em dia”,
observou Danilo. Ele também
citou um estudo feito pelo Banco
Mundial, que aponta benefícios
das parcerias firmadas com OSs,
como o aumento da produtividade, qualidade da assistência,
redução de custos, satisfação do
usuário e resolutividade.
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HEAPN coleta 30kg de baterias utilizadas
No período de um ano, o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes
(HEAPN), em Duque de Caxias
(RJ), arrecadou 30 quilos de pilhas
e baterias usadas. O resultado faz
parte do trabalho realizado pelo
Comitê de Sustentabilidade da
unidade, que desenvolve projetos
voltados para o meio ambiente.
A coordenadora de Higiene e
Limpeza, Amanda Marinho, destaca que há mais motivos para
comemorar. “No mês de agosto,
conseguimos diminuir o custo de
6% com a destinação final de resíduo químico. A ideia é conscientizar cada vez mais os colabora-

dores sobre a importância desse
projeto”, afirma. Segundo ela,
esse material será recolhido por
uma empresa especializada em
logística reversa, sem nenhuma
despesa para o hospital. Essa iniciativa, que conta com o apoio do
setor de Hotelaria do HEAPN, começou em agosto de 2015.
Pilhas e baterias podem causar grandes danos ao meio ambiente e à saúde, caso não sejam
descartadas apropriadamente.
Segundo dados do Ministério do
Meio Ambiente, uma única pilha
pode contaminar o solo por cerca de 50 anos.
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RÁPIDAS

Em parceria com o HEMOBA,
o 16º Centro de Saúde
realizou campanha de doação
de sangue, em Salvador (BA).
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Em Maceió (AL), o Hospital
Memorial Arthur Ramos
implantou o Protocolo
de Manchester.

Motociclistas visitam pacientes do HOIOL
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Pacientes do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (HOIOL)
tiveram a oportunidade de participar de um passeio motociclístico
com os membros do grupo Pará
Moto Clube, em Belém (PA).
Durante todo o percurso, o passeio teve o apoio do Departamento de Trânsito do Estado do Pará
(Detran). Foram cerca de 40 minutos, com saída da Casa Ronald
McDonald Belém, seguindo até o
HOIOL. Na frente da unidade, algumas das crianças que estão
internadas também puderam ter

o contato com as motociclistas, tirarem fotos e se divertiram.
A iniciativa do passeio surgiu
a partir de uma parceria entre a casa de apoio que abriga
crianças e jovens com câncer,
Casa Ronald McDonald Belém,
o Hospital Oncológico Infantil e
os membros do grupo de motociclistas Pará Moto Clube para
proporcionar a essas crianças
e adolescentes um momento de
lazer e entretenimento, com toda
segurança necessária para que
a diversão fosse garantida.
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UPA 24h São Benedito
empossa os novos membros da
CIPA 2016, em Uberaba (MG).

Serviço de Nutrição e Dieta
cria refeições temáticas no
Hospital de Urgências da
Região Sudoeste, em Santa
Helena de Goiás (GO).
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