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Diretoria Estatutária é eleita para o próximo mandato
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na última segunda-feira
(27/03), na Sede Administrativa da
Pró-Saúde, os associados da entidade elegeram a diretoria estatutária
que atuará no período de abril/2017
a abril/2018.
Os membros da atual diretoria foram
reconduzidos aos cargos, por unanimidade. São eles: Dom Eurico dos Santos
Veloso, presidente; Dom Hugo da Silva
Cavalcante, vice-presidente; Cônego Dr.
José Gomes de Moraes, secretário; e
Monsenhor Marco Eduardo Jacob Silva,
tesoureiro. Também estavam presentes
à Assembleia, o presidente do Conselho
de Administração da Pró-Saúde, Cônego
Ronaldo de Souza Menezes, e os conselheiros Padre Guanair da Silva Santos e
Padre Antônio Robson Gonçalves.
“Agradeço a confiança de todos
aqui presentes e quero dizer que é
uma honra poder continuar presidindo a entidade, que completa em
2017, seus 50 anos de atuação. Sabemos que muitas coisas boas foram feitas, mas também sabemos
que podemos sempre melhorar. Por
isso, agradeço a todos os colaboradores que têm se empenhado para
o aperfeiçoamento constante dos
serviços prestados pela entidade”,
disse Dom Eurico.

Prestação de contas
Neste dia, a diretoria executiva também realizou a prestação de contas aos
associados da instituição, do ano de
2016. As áreas Administrativa e Financeira, Jurídica, Filantropia, Operações,
Desenvolvimento e Gestão de Pessoas apresentaram seus relatórios, que
apontaram, entre outros itens, a saúde
financeira da entidade. Também foram
destacadas as premiações e certificações conquistadas pela entidade, como
a ONA 3, para o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), e
ONA 1, para o Hospital Público Estadual
Galileu, ambos no Pará, além do ONA 1,
para o Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes, em São Paulo. Este último e o
Hospital Regional do Baixo Amazonas

(HRBA) também receberam o Prêmio
Amigo do Meio Ambiente (AMA), concedido pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.
A Pró-Saúde também se destacou em ranking nacional, divulgado
pela Revista Exame, que apontou os
dez hospitais públicos de excelência do país. Dois deles são administrados pela entidade: o HRBA e
o HRPT, ambos do Pará, localizados
em Santarém e Altamira, respectivamente. A instituição conquistou,
ainda, o Prêmio Líderes da Saúde,
na categoria Filantropia, da Revista
Healthcare Management. A prestação de contas foi aprovada, por unanimidade, pelos associados.

Dom Eurico celebra missa
Também no dia 27/03, foi realizada
uma missa presidida por Dom Eurico dos Santos Veloso, presidente da
Pró-Saúde e Arcebispo Emérito de
Juiz de Fora (MG), e concelebrada
por Dom Hugo da Silva Cavalcante, vice-presidente da entidade. Na
celebração, Dom Eurico destacou a
importância de seguir Jesus na sua
verdade e justiça. “Na bíblia, a palavra seguir Jesus significa imitá-lo, e

esse é o ponto mais difícil para todos nós. Para seguir Jesus Cristo,
exige mudança em nosso caminhar,
não é fácil, porém, também não é
impossível. Durante o nosso dia a
dia, para sermos mais felizes, realizamos muito mais sacrifícios do que
imaginamos. Por isso, todo nós deveríamos fazer, constantemente, o
exame de como vivemos na justiça,
na verdade e na bondade”, afirmou.
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HEUE realiza reuniões de acolhimentos
Para quem está internado, tão
importante quanto receber os
cuidados da equipe de saúde é ter
bem perto familiares e amigos.
No Hospital Estadual de Urgência
e Emergência (HEUE), em Vitória
(ES), em todas as tardes de sextafeira, um grupo composto por
profissionais de diversos setores
orienta os acompanhantes para
que a permanência deles ao lado
do paciente seja proveitosa.
Nesses encontros, conhecidos
tecnicamente como reuniões de
acolhimento, os acompanhantes
aprendem sobre as regras

internas do hospital — o que pode
e o que não pode ser feito para
que o paciente se recupere o mais
rapidamente possível.
Os acompanhantes também
recebem orientações sobre
a importância da doação de
sangue, práticas para promoção
e prevenção em saúde, e ainda
conhecem os procedimentos
de segurança aplicados pelo
hospital no atendimento ao
paciente. Os encontros de
acolhimento de acompanhantes
são realizados por uma equipe
multidisciplinar.
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Em São Paulo (SP), o CEI
Lageado promove campanha
para doação de sangue a exaluno.
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Em Salvador (BA), o Hospital
Alayde Costa realizou oficina
de artesanato para celebrar o
outono.

UPA Valéria lança o projeto “Fiscal do Saber”
A equipe de Enfermagem da UPA
24h Valéria, em Salvador (BA), apresentou, no dia 10/3, o projeto “Fiscal
do Saber”. O objetivo é assegurar o
cumprimento dos seis protocolos
de Segurança do Paciente existentes na unidade, desenvolvidos pelo
Núcleo de Qualidade e Segurança
do Paciente (NQSP) local.
O projeto ofereceu um coffee break, que contou com a participação
de médicos, profissionais das áreas
Administrativa, Diretoria, Coorde-

nação Médica, Farmácia, Enfermagem, NQSP local e regional, Nutrição e equipe Assistencial.
Ao longo deste ano, serão realizadas atividades educativas, distribuição de broches do projeto, com foco
na equipe assistencial, que está em
contato direto com os pacientes. No
final do ano, haverá a aplicação de
uma prova para avaliar os reais impactos do projeto “Fiscal do Saber”.
A expectativa é de que os colaboradores atinjam 80% de acertos.
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A cantora Maraisa visita
crianças internadas no Hospital
Regional do Baixo Amazonas, em
Santarém (PA).

Hospital Metropolitano e
Detran realizaram ação de
educação no trânsito, em
Belém (PA).
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