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Governador do ES visita HEUE em inauguração de leitos

O governador do Estado do
Espírito Santo, Paulo Hartung, e
o secretário de Estado da Saúde,
Ricardo de Oliveira, visitaram,
na última quarta-feira (30/11), o
Hospital Estadual de Urgência e
Emergência (HEUE), o “novo São
Lucas”, em Vitória (ES). Na ocasião, foi apresentado para a imprensa capixaba o pronto-socorro
da unidade, que passou a funcionar a partir de 1º de dezembro.
Com disponibilidade de 35 leitos,
o pronto-socorro dispõe de cinco
salas de observação separadas de
acordo com o estado de saúde do
paciente (três amarelas, uma ver-

melha e uma laranja); uma sala
de reanimação, sete consultórios;
uma sala de pequenas cirurgias e
reavaliação; uma sala de medicação; duas salas de acolhimento; e
uma onde será feita a classificação de risco dos pacientes.
A visita do governador e do
secretário foi acompanhada pelo
diretor administrativo e financeiro
da Pró-Saúde, Miguel Neto e pelos
diretores da unidade: Paulo Santos, diretor-geral; Adriana Morais,
diretora administrativa e financeira; Gerson Macagnan, diretor
de Apoio; Altemar Paigel, diretor
técnico e Rosialdo Lobato, diretor

assistencial. Também estava presente o deputado estadual Almir
Vieira, assessores do governo e
colaboradores do hospital.
O pronto-socorro vai oferecer atendimento 24 horas nas
especialidades de ortopedia,
bucomaxilofacial, oftalmologia,
cirurgia geral e vascular. Também haverá atendimento de
apoio em hematologia, infectologia, urologia, cirurgia torácica,
cardiologia, nefrologia, cirurgia
de cabeça e pescoço, terapia
ocupacional, serviço social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição clínica.
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Hospital Memorial Arthur Ramos completa 17 anos
O Hospital Memorial Arthur Ramos (HMAR), em Maceió (AL), completou, no dia 01/12, 17 anos de
assistência hospitalar para a população. Destes, 13 estão sob a administração da Pró-Saúde.
“Sinto-me privilegiada em fazer
parte da família HMAR, onde iniciei
minha vida profissional, ainda acadêmica de enfermagem em 1988.
Aqui, tive a oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente.
Tenho muita gratidão, orgulho e
respeito”, comentou a enfermeira
da unidade Luciana Carvalho.
Já a paciente Ana Clark, que pas-

sou por uma cirurgia bariátrica,
elogiou o HMAR na realização dos
exames. “Procurei meu médico e
soube que o pré-operatório era muito mais complexo do que imaginei.
Passei por psicólogo, nutricionista,
cardiologista, pneumologista, além
de fazer inúmeros exames e tudo
isso, no HMAR, me senti em casa,
recebendo a atenção de todos os
profissionais, de médicos e enfermeiros, a técnicos e recepcionistas,
passando pelo pessoal da limpeza
e da segurança. Fica aqui a minha
gratidão a essa equipe e meus votos de sucesso a todos eles”.
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RÁPIDAS

Em Barueri (SP), ProntoSocorro Engenho Novo
envolve comunidade em
campanhas educativas.
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Projetos desenvolvidos pelo
Hospital Público Estadual
Galileu são premiados no Pará.

Filantropia apresenta o Programa de Voluntariado

A gerência de Filantropia da
Pró-Saúde apresentou, na última
segunda-feira (28/11), em videoconferência, o Programa de Voluntariado da entidade aos diretores
gerais e operacionais dos projetos.
Os diretores de todas as unidades gerenciadas pela Pró-Saúde
receberam um convite especial do
presidente Dom Eurico dos Santos
Veloso, para participarem do lançamento do programa.
Valdirene Carrera, coordenadora de Filantropia, conduziu as duas
videoconferências na Sede Administrativa, para explicar como irá
funcionar o Programa. Durante a

apresentação, Valdirene destacou
que 33 unidades administradas pela
entidade receberam uma pesquisa
e 12 afirmaram que já trabalham
com o serviço de voluntariado.
Nas duas videoconferências realizadas, a Filantropia mostrou aos
participantes o Manual do Programa de Voluntariado que explica o
que é ser voluntário, quem pode
participar do programa, as áreas de
atuação dos voluntários, seus direitos e deveres. Além disso, também
foram apresentados a logomarca
do Programa e todos os documentos que as unidades irão receber
para desenvolver esse trabalho.
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Hospital Estadual Getúlio
Vargas (HEGV), no Rio de
Janeiro, realizou oficina de
cuidados paliativos.

Em Parauapebas (PA),
Hospital Yutaka Takeda realiza
palestras sobre ergonomia.
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