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Entre os dias 16 e 19 de maio, a PróSaúde irá participar da Hospitalar
Feira+Fórum 2017, no Expo Center
Norte, em São Paulo (SP). A Hospitalar
é considerada a maior feira do setor
de saúde da América Latina.
Pessoas de 77 países visitaram
a feira em 2016, que alcançou o
número de 90.000 visitantes. A última
participação da Pró-Saúde no evento

Congresso
Paralelamente
à
Hospitalar,
acontece o 40º Congresso Brasileiro
de Administração Hospitalar e
Gestão em Saúde, realizado pela
Federação Brasileira de Administradores
Hospitalares (FBAH). A Pró-Saúde é
promotora do evento e executivos
da entidade integram a Comissão
Científica do Congresso: Marcus
Henrique Wächter, é membro do
Conselho Consultivo da Pró-Saúde, e
coordenador científico do Congresso
de Gestão Financeira & Custos;
Paulo Viol, gerente de Operações
da Pró-Saúde, é membro do Comitê
Científico do Congresso de Gestão
Financeira & Custos.
Já Elizabeth Leonetti, diretora de
Gestão de Pessoas da Pró-Saúde,
é membro do Comitê Científico do
Congresso de Gestão de Pessoas &
Liderança.

foi um sucesso e contou com a visita
de 1.573 pessoas em seu estande.
Neste ano, o estande da entidade
contará com uma programação
especial de palestras e atividades
em comemoração aos 50 anos da
Pró-Saúde. Anote a localização
do espaço: Pavilhão Vermelho,
Rua 17 - nº 104
Faça o seu credenciamento

gratuito on-line para visitar a
Hospitalar Feira+Fórum 2017.
Acesse o link https://goo.gl/
nxEBc3 e realize o seu cadastro
para agilizar a entrada na feira.
Após preencher o formulário
no site, os convidados devem
retirar as credenciais nos totens
de visitantes pré-credenciados
diretamente no local do evento.
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Pró-Saúde apoia o 26° Congresso da Fehosp

RÁPIDAS
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O 26º Congresso de Presidentes,
Provedores,Diretores eAdministradores
Hospitalares de Santas Casas e
Hospitais Beneficentes do Estado de
São Paulo, que ocorreu de 2 a 5 de
maio, em Atibaia )SP), teve como
tema a “Interdependência: Reduzindo
Fraquezas, Aumentando as Forças”.
A Pró-Saúde foi uma das entidades
apoiadoras do evento. Organizado
pela Fehosp (Federação das Santas
Casas e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo), o Congresso
atraiu 600 profissionais ligados

a associações filantrópicas que
atuam na área da saúde.
O diretor de Operações da PróSaúde, Jocelmo Pablo Mews, o,
também, diretor Administrativo e
Financeiro, Miguel Neto, o gerente,
Lafaete Teixeira, a gerente de
Filantropia, Regina Victorino, e
a consultora técnica Ana Beatriz
Farah participaram das atividades
realizadas no congresso.
O evento contou, ainda, com
a participação de David Uip,
secretário de Estado da Saúde.

Hurso realiza palestra sobre higiene em escola
Abrindo o mês de maio, a supervisora de Enfermagem do Hospital
de Urgências da Região Sudoeste
(Hurso), Magda Silva, que também
faz parte da Comissão de Humanização da unidade, foi convidada
para realizar uma palestra na Escola Cecília Meireles, localizada
em Santa Helena de Goiás (GO).
A palestra foi ministrada aos alunos do 3º ano. Magda Silva explicou
às crianças a importância de estar
sempre cuidando da higiene das
mãos e, principalmente, a forma
correta de lavá-las e esterilizá-las.
“Quando aprendemos, desde pe-

quenos, tornamos as ações bons
hábitos e, consequentemente, fazemos o melhor dentro de nossas
rotinas”, afirmou a supervisora.
O grande sucesso da ação foi a dinâmica final em que cada criança
mostrou a forma correta de manter as
mãos sempre limpas e higienizadas.
A enfermeira responsável pelo
Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar (SCIH) do Hurso, Max
Suelen, também está realizando,
neste mês, ações de conscientização sobre o mesmo tema com os
colaboradores da unidade, com
orientações e brincadeiras.
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Hospital Yutaka Takeda realiza
curso de orientação a gestantes,
em Parauapebas (PA)

No Rio de Janeiro (RJ), o
Instituto Estadual do Cérebro
realiza mais um mês do Projeto
Saúde do Colaborador
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Colaboradores do Hospital
Metropolitano promovem oficina
de culinária na Casa Ronald
McDonald, em Belém (PA)
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Em Salvador (BA), o Hospital
Alayde Costa realizou palestras
sobre alimentação da Mulher
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