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HPEG expõe projeto “Visita Virtual “em São Paulo
O projeto “Visita Virtual – você
próximo de quem ama”, desenvolvido pelo Hospital Público
Estadual Galileu (HPEG), localizado em Belém (PA), foi exposto
durante o 2º Seminário Internacional de Segurança do Paciente
e Acreditação em Saúde, promovido pela Organização Nacional
de Acreditação (ONA). O evento foi
realizado entre os dias 2 e 3/9, no
Centro de Convenções Rebouças,
em São Paulo (SP).
Baixo Investimento
O autor do projeto e coordenador
do setor de Tecnologia da Informação do HPEG, Vlamir Ruiz Garcia,

participou do evento e destacou o
impacto que o projeto causa nos
pacientes. “É gratificante demais
você ver o brilho nos olhos das
pessoas quando elas enxergam em
uma simples tela de computador
um familiar que não tinha contato
há muito tempo”, comentou.
O diretor Geral do HPEG, Saulo
Mengarda, também esteve em São
Paulo para o seminário, e ressaltou
a importância do projeto. “Conseguimos mostrar para as pessoas
que com criatividade, sem muito
custo, conseguimos proporcionar
ao paciente uma qualidade maior
na assistência”, afirmou.

HEAN leva serviços de saúde à comunidade

O Hospital Estadual Anchieta
(HEAN), no Rio de Janeiro (RJ),
realizou, em 29/8, uma ação
social para os moradores e
trabalhadores do bairro do Caju.
O “HEAN Presente” contou com
a participação de enfermeiros e
técnicos que realizaram aferição
de pressão arterial. A equipe
de Nutrição também ofereceu

orientações sobre alimentação e
controle do colesterol.
A aposentada Florbela Miranda,
64 anos, ficou satisfeita com as
orientações recebidas. “Sou hipertensa e diabética, porém faço tratamento e sou acompanhada. Mas
hoje pude aferir a pressão e receber
novas orientações sobre colesterol
com a nutricionista. Foi ótimo!”.

A ideia da ação “HEAN Presente” partiu do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH),
que propôs unificar datas
importantes do calendário da
saúde como o Dia Nacional da
Saúde (05/08), Dia Nacional do
Combate ao Colesterol (08/08)
e Dia Nacional de Combate
ao Fumo (29/08).
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Pró-Saúde apoia seminário em SP
A Pró-Saúde é umas das promotoras do Seminário Hospitais
Saudáveis (SHS) 2016, que acontece nos dias 14 e 15/9, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A
nona edição do evento terá como
tema geral “Resíduos de Serviços
de Saúde 30 anos: os novos desafios do setor saúde”. O principal
objetivo do Seminário é proporcionar aos participantes debates,
aprendizados e compartilhar conhecimentos sobre os temas de
gestão ambiental em saúde.
O diretor de Desenvolvimento da
Pró-Saúde, Danilo Oliveira da Sil-

va, irá participar da abertura e do
encerramento do evento. Também
representando a Pró-Saúde, a enfermeira Supervisora do Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital Regional do
Baixo Amazonas, em Santarém
(PA), Sheila Mara Bezerra Oliveira, compõe a mesa redonda que
vai debater o tema “Compostagem de resíduos orgânicos: experiências de hospitais em diferentes regiões do Brasil”, em 15/9.
A inscrição é gratuita. Para
participar, basta acessar o link:
http://goo.gl/AuCkoU
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RÁPIDAS

Em São Paulo, alunos do CEI
São Jorge se divertem com
apresentação musical.
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Colaboradoras do Hospital
Deputado Luís Eduardo
Magalhães participam de curso
de confeitaria, em Mairi (BA).

Colaboradores do Hurso recebem treinamentos
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Os meses de agosto e setembro
têm sido marcados pelos treinamentos de reciclagem dos colaboradores da área assistencial do
Hospital de Urgências da Região
Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de Goiás (GO).
No total, foram ministrados
cinco treinamentos específicos,
ocorridos em três dias e que
englobaram todos os turnos

para que o máximo de colaboradores pudessem participar
do aprendizado.
Os temas abordados foram:
Protocolo de Broncoaspiração,
Boas Práticas para Administração de Medicamentos, Identificação do Paciente, Prevenção de
PAV (Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica) e Protocolo de
Comunicação Efetiva.
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Hospital Estadual de Urgência
e Emergência, em Vitória (ES),
realizou debate sobre
cuidados paliativos.

Em Salvador (BA), 16º Centro
de Saúde promoveu Workshop
de Segurança do Paciente e
capacitou 200 pessoas.
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