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Oncológico torna-se signatário de pacto da ONU

O Hospital Oncológico Infantil
Octávio Lobo (HOIOL), em Belém
(PA), inicia o ano de 2017 fazendo
parte do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).
No Pará, o HOIOL é a terceira
instituição a aderir ao pacto.
Atualmente, já são mais de 12
mil organizações signatárias articuladas por cerca de 150 redes ao

redor do mundo que adotaram os
critérios estabelecidos pela ONU.
O Pacto Global foi criado para que
empresas e entidades em todo o
mundo adotem em suas práticas
de negócios os valores fundamentais nas áreas de direitos
humanos, relações de trabalho,
meio ambiente e combate à corrupção. Com a adesão ao acordo,

o Oncológico tem compromisso
com a ONU de cumprir os dez
princípios universais da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho,
da Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento e
da Convenção das Nações Unidas
Contra a Corrupção.
Além do HOIOL, o Hospital
Público Estadual Galileu (HPEG),
em Belém (PA), o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA),
em Santarém (PA), o Hospital de
Urgência e Emergência (HEUE),
em Vitória (ES), e o Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais, em Pinhas (PR), também
fazem parte do movimento.

HMAR promove o “Janeiro Branco”
A cor branca tão procurada na
virada do ano para simbolizar o
pedido de paz continua a sinalizar
o mesmo desejo ao longo do mês
de janeiro. Pouca gente conhece a
campanha “Janeiro Branco”, que
busca mostrar às pessoas que
elas podem se comprometer com
a construção de uma vida mais feliz para si mesmas. Assim, o mês
de janeiro é tido como um marco
temporal estratégico para que
todas as pessoas reflitam, debatam e planejem ações em prol da
saúde mental e da felicidade em
suas vidas ao longo de todo o ano.
Nos dias 4 e 5/1, o Hospital
Memorial Arthur Ramos (HMAR),
em Maceió (AL), foi tomado por
essa corrente de felicidade e
reuniu vários colaboradores
engajados com esse projeto.

A primeira ação conscientizou
médicos, pacientes e funcionários sobre a campanha. Com
distribuição de balões, panfletos
e música, as pessoas foram impactadas pela campanha e convidadas a pensar positivamente.
A coordenadora de Gestão de
Pessoas, Shirley Protásio, reforça a importância de cuidar da
saúde mental de forma preven-

tiva. “Sabemos que todos estão
propícios ao desgaste emocional, até mesmo quem trabalha com saúde, então estamos
focados na prevenção e direcionando as pessoas a pensarem
no bem-estar mental. Teremos
ações durante todo o mês de
janeiro, como meditação, palestra, roda de terapia comunitária
e terapia do abraço”.
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Visita oficial no Hospital Municipal
O prefeito Marcus Melo visitou
o Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes, na última quarta-feira,
4/1. Na ocasião, Marcus conversou com os colaboradores, agradeceu o empenho e disse que dará
todo o apoio necessário para que
a unidade continue com o trabalho
de destaque realizado no cuidado
da população mogiana.
“Estamos aqui para dar continuidade ao projeto de saúde iniciado pelo prefeito Marco Bertaiolli e que rendeu excelentes

frutos como o nosso hospital, que
hoje tem um papel fundamental
na vida dos mogianos”, disse.
Melo aproveitou a visita para
participar da coletiva de imprensa
sobre o anúncio da qualificação no
Ministério da Saúde da Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) do hospital,
que possibilitará uma renda extra
de R$ 1.397.862,40 por ano, destinada exclusivamente à melhoria
da unidade. A UTI conta com dez
leitos adultos e entrou em funcionamento em abril de 2015.
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O Hospital de Urgências da
Região Sudoeste, em Santa
Helena de Goiás (GO), proveu
treinamento de catástrofe.
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Uso consciente de papel é tema de campanha

Colaboradores do Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais e UPA 24h, em Pinhais
(PR), se empenharam, na semana
passada, em uma campanha, promovida pelo Grupo de Trabalho de
Humanização, para diminuir a utilização de impressoras e papéis
na unidade. A meta, além de gerar
economia, é também promover
uma atitude sustentável ao contribuir para a redução do impacto
que o consumo desses produtos
provoca no meio ambiente.
Para chamar a atenção das
equipes, um grupo de colabora-

dores se fantasiou de árvore e
impressora e percorreu todos
os setores das unidades onde
há consumo de papel impresso. Cada setor também recebeu
uma caixa, personalizada, onde
deverão ser depositados os papéis a serem reaproveitados
como rascunho.
As atividades também envolveram palestras que revelaram dados interessantes para os colaboradores, como o fato de que, para
produzir pouco mais de 20 mil folhas de papel sulfite, é necessário
utilizar uma árvore de eucalipto.
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No Rio de Janeiro, agência de
notícias France Presse prepara
reportagem no Instituto
Estadual do Cérebro.

O Hospital Universitário
realizou o primeiro parto do
ano, em Jundiaí (SP).

Em Belém (PA), o Hospital
Galileu oferta curso
profissionalizante de cuidador
de idoso.
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