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UTI Neonatal do Hospital Universitário já está de portas abertas

No dia 25/5, mães e bebês de
Jundiaí e região passaram a
contar com a nova infraestrutura
para atendimento na Unidade de
Cuidados Intensivos Neonatais
(UCIN), do Hospital Universitário
(HU) de Jundiaí (SP).
A solenidade de entrega do
espaço contou com a presença
do prefeito de Jundiaí, Luiz
Fernando Machado, do gestor de
promoção da Saúde, Vagner Vilela

Cunha, do presidente da Câmara
Municipal Gustavo Martinelli, do
vereador Wagner Ligabó, dos
diretores da Fundação Dr. Jayme
Rodrigues, Flávio Silva e Erenaldo
Barbosa; representando a PróSaúde estavam: Asimar Cardoso,
diretor Administrativo, e Cléber
Nascimento, diretor de Apoio. O
prefeito destacou a confiança
que o município e a atual gestão
têm no trabalho desenvolvido

pelo HU. “Este hospital é um
modelo da forma como se faz
uma gestão na saúde pública em
nosso País”, finalizou.
O Hospital Universitário presta
assistência hospitalar para
uma população estimada de
900 mil habitantes, abrangendo
os municípios de Jundiaí,
Várzea Paulista, Campo Limpo
Paulista, Louveira, Itupeva,
Cabreúva e Jarinu.

USFs de Catanduva orientam sobre câncer bucal e
promovem campanha de vacinação contra a gripe
As 19 Unidades de Saúde da
Família (USFs) de Catanduva (SP),
administradas pela Pró-Saúde,
iniciaram, em 15/5, a Campanha
de Prevenção de Câncer Bucal.
Outra ação que acontece
paralelamente nas unidades é a
campanha de vacinação contra
a gripe, também chamada de
influenza, iniciada no dia 17/4.
Idosos, gestantes, mulheres que
acabaram de ter filhos, crianças de
6 meses a 5 anos, trabalhadores
da área da saúde, professores da
rede pública e privada, e povos
indígenas devem se vacinar. Os
usuários acamados estão sendo
imunizados pelas Equipes de
Saúde da Família, em domicílio.
A campanha de vacinação contra a
gripe foi prorrogada até o dia 9/6.
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Oncológico Infantil promove a
I Semana Multiprofissional
Entre os dias 22 e 26/5, os
colaboradores que atuam no
Hospital Oncológico Infantil Octávio
Lobo, em Belém (PA), participaram
da I Semana Multiprofissional.
Durante a semana, foram expostos
trabalhos apresentados durante
Congresso Internacional de Qualidade
em Serviços e Sistemas de Saúde
(Qualihosp 2017), ocorrido em São
Paulo no mês de março.
Grupos de colaboradores da
unidade realizaram apresentações
teatrais, tendo como temas
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protocolos que fazem parte da
rotina da instituição, como o
de comunicação segura entre
profissionais de saúde, cirurgia
segura, identificação segura do
usuário, entre outros.
A programação teve ainda espaço
para lembrar de atos simples, mas
primordiais no ambiente hospitalar,
como a higienização das mãos. O
tema foi abordado em palestras e
dinâmicas que trouxeram o suporte
de um gel simulador de contaminação
e uma lanterna ultravioleta.

Rádio-operadores do Samu de
Mogi passam por capacitação
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Subimpério do Divino
é instalado no Hospital
Municipal de Mogi das Cruzes
(SP).
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Hospital Regional do Sudeste
do Pará, em Marabá (PA),
promove a Risoterapia nas
Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs).
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Hospital Estadual Getúlio
Vargas, no Rio de Janeiro
(RJ), comemora a 78ª Semana
Brasileira de Enfermagem.

Os rádio-operadores do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Mogi das Cruzes (SP)
passarão por um treinamento sobre a função, que envolve a manutenção preventiva, legislação, boas
práticas e manuseio correto dos
rádios comunicadores. A capacitação acontece entre os dias 26 e
31/05, no auditório do Samu.
O responsável por ministrar o
treinamento será Marcelino Dieguez Gago, gerente comercial da
empresa Sinal Telecom. O treina-

mento é 100% prático e já foi realizado em Samus de outras cidades,
como a vizinha Suzano.
“Os treinamentos no Samu são
um dos pontos-chaves, que fazem
do nosso serviço um dos melhores
do País. Definimos um calendário
anual com capacitação para todos
os setores e agora chegou a vez
dos rádio-operadores”, afirmou o
enfermeiro Jefferson Azevedo Oliveira, coordenador do Núcleo de
Educação Permanente (NEP) do
Samu de Mogi das Cruzes.
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Em Belém (PA), Hospital
Metropolitano orienta
motoristas e pedestres para
um trânsito mais seguro.
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