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Pró-Saúde participa do lançamento da Hospitalar 2017

Na última segunda-feira, 12 de
dezembro, a Pró-Saúde participou do lançamento da Hospitalar Feira + Fórum 2017, realizado em São Paulo.
Expositores e profissionais
puderam conhecer as novidades
e mudanças para a 24ª edição
do evento, que vai acontecer de

16 a 19 de maio de 2017, no Expo
Center Norte, em São Paulo.
O evento de lançamento contou
com a presença de membros da
diretoria da Pró-Saúde: Jocelmo
Pablo Mews, diretor de Operações;
Wanessa Portugal, diretora Jurídica
e de Filantropia; Juan Quirós, membro do Conselho Consultivo; e Danilo

Oliveira da Silva, diretor de Desenvolvimento da Pró-Saúde.
A Hospitalar é o maior evento brasileiro e sul-americano da área de
saúde, sendo também um dos maiores do mundo, e reúne as principais
empresas e entidades do segmento.
Para o ano que vem, a Pró-Saúde, que participa há mais de 20
anos das edições, e irá completar
meio século de existência, se prepara para ampliar a sua presença, buscando a geração de novos
negócios e relacionamentos. Para
isso, terá um estande maior, em
que vai mostrar cases de sucesso
e oferecer palestras para clientes,
parceiros e demais interessados
em temas voltados à saúde.

Colaboradores do HMAR realizam ações sociais

O desejo de fazer algo bom
pelas outras pessoas uniu vários colaboradores do Hospital
Memorial Arthur Ramos (HMAR)
e fez nascer o grupo intitulado
Padrinhos Mágicos. Baseado no
voluntariado, o grupo já conta
com 12 integrantes. A primeira
ação do grupo aconteceu no dia
11 de dezembro, com famílias
carentes moradoras do Dique
Estrada, em Maceió.

“O projeto surgiu naturalmente.
Todas as pessoas envolvidas já
participaram ou participam de
grupos voluntários. Tínhamos
vontade de fazer algo e, em conversas informais, decidimos fazer
uma ação no fim do ano. Compramos a ideia e começamos a falar
uns com os outros, e durante
uma reunião mensal de Gerência
e Líderes, batizamos o Grupo com
o nome de Padrinhos Mágicos”,

explicou a gerente Operacional
Rosário Feitosa.
Durante uma manhã, as crianças puderam desfrutar de muitas
brincadeiras, cantigas de roda,
momento de oração e agradecimento a Deus e compartilharam
um lanche. O grupo ainda distribuiu presentes para 112 crianças
e cestas básicas para 50 famílias,
previamente cadastradas por um
dos colaboradores.
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Paciente comemora aniversário no HEUE
Internado desde o dia 9/12, no
Hospital Estadual São Lucas,
em Vitória (ES), o ajudante geral
João Victor Bettcher não esperava contar com uma surpresa preparada pela mãe, Maria da Glória
Jesus, em parceria com a equipe
da Psicologia, do Serviço Social e
da Nutrição do hospital, para comemorar seu aniversário, na última terça-feira (13).
Com o objetivo de proporcionar
alegria em uma data tão especial,
o hospital entrega aos pacientes,
no dia do aniversário, um cartão e
um cartaz de felicitações. No caso
do João Victor, a mãe foi liberada
pelo Serviço Social e pela Nutrição para comemorar os 20 anos
do filho com bolo e balões.

A alegria era contagiante no
rosto do João. Segundo ele, desde
o início da semana, estava triste,
pois queria passar o aniversário
ao lado da família e dos amigos.
“Claro que eu gostaria de curtir
meu aniversário em casa, mas fiquei feliz porque a data não passou em branco”, disse ele.
De acordo com a psicóloga,
Priscila Saiter Assis, a comemoração é uma oportunidade do hospital acolher o paciente durante a
internação e, consequentemente,
de motivar a recuperação. “Comemorar junto com o paciente diminui a ansiedade dele, o que pode
influenciar em grande proporção
no prognóstico e no tempo de internação”, explicou a psicóloga.
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Em Uberaba (MG), UPA 24h
São Benedito realizou a
campanha do Novembro Azul.
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Em Santarém (PA), o Hospital
Regional do Baixo Amazonas
realizou o terceiro transplante
de rim, em 40 dias.

Projeto leva música e emoção aos pacientes
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Pacientes e colaboradores do
Hospital Estadual Anchieta (HEAN)
foram surpreendidos por uma
apresentação musical dos integrantes do ‘Projeto Som+Eu’.
Sob responsabilidade da Associação Cultural Amigos da Providência (ACAP), o projeto foi fundado em 2011 com a missão de
promover a melhoria da qualidade
de vida de crianças e jovens vítimas
do desequilíbrio social, promovendo atividades artísticas e culturais.

Durante a visita, três violinistas e
um violoncelista se apresentaram na
unidade com um repertório de cantigas populares e sucessos da MPB.
“Foi uma experiência incrível, maravilhosa. É a primeira vez que me
apresento em um hospital para pacientes e fica difícil descrever o que
senti ao vê-los emocionados com
nossa apresentação. Agradeço muito
por essa oportunidade”, disse Edson
Monteiro, violinista e professor voluntário de viola e violino no projeto.
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O Hospital Oncológico Infantil
Octávio Lobo apresentou a
nova Comissão de Ética de
Enfermagem

Hospital Estadual Anchieta
promove ação de combate
ao mosquito transmissor da
Dengue e Zika.

@ ProSaude_OSS

