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Pró-Saúde participa de audiência pública para
criação do Dia da Filantropia

A possibilidade da criação do
Dia da Filantropia foi discutida,
em audiência pública, na última
quinta-feira (21/9), na Câmara dos
Deputados, em Brasília (DF). A
iniciativa é uma reivindicação do
Fórum Nacional das Instituições
Filantrópicas – FONIF para
celebrar o trabalho dessas
entidades.
Os deputados Eduardo Barbosa
(PSDB/MG) e Antonio Brito (PSD/
BA) participaram das discussões.
Regina Victorino, gerente de
Filantropia da Pró-Saúde, esteve
presente nessa audiência pública,
em que foi apresentado todo o
trabalho realizado pelas mais
de 9.000 entidades filantrópicas
reconhecidas no Brasil.
O presidente do FONIF, Custódio
Pereira realizou uma apresentação
sobre a importância da filantropia
para o País. O Projeto de Lei

estabelece que o Dia da Filantropia
seja comemorado em 20/10. Neste
ano, a data já será celebrada pelas
entidades do setor.
A gerente de Filantropia, destacou
a importância de instituir-se
uma data para celebrar o Dia da
Filantropia. “O trabalho filantrópico

é essencial para a sociedade,
pois beneficia a população mais
vulnerável. Este é um dos pilares da
Pró-Saúde, realizar uma gestão que
pense no bem comum e leve uma
saúde de qualidade e educação
para aqueles que mais precisam”,
disse Regina.

UNICAFISIO comemora um ano de funcionamento

Pacientes e colaboradores
comemoraram, com festa, o
primeiro ano de funcionamento
da UNICAFISIO (Unidade Clínica
de Fisioterapia e Reabilitação), em
Mogi das Cruzes (SP), no dia 20/9.
A comemoração teve como tema
“Baile dos Anos 60”. Os próprios
pacientes ajudaram na decoração

e levaram todos os alimentos e as
bebidas oferecidas no evento. O baile
contou com músicas, ambientação e
trajes típicos da época, que marcou
a história de muitos pacientes. Aliás,
muitos deles capricharam no visual
alusivo aos anos 60.
A UNICAFISIO oferece
atendimento voltado aos pacientes

com mais de 60 anos. A estrutura
da Unidade valoriza o atendimento
humanizado e a acessibilidade.
Além de atuar na fisioterapia e
na reabilitação de pacientes com
limitações físico-motoras, também
oferece ações de prevenção
e promoção em saúde, com
atividades físicas e recreativas.
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Negociação é tema de treinamento
na Sede Administrativa

Colaboradores da Central de
Compras da Sede Administrativa
da Pró-Saúde participaram de um
treinamento, sobre negociação, no
dia 22/09.
O treinamento faz parte de uma
série de ações que estão sendo
desenvolvidas, em parceria, entre
as áreas da Central de Compras
e do Desenvolvimento Humano
Organizacional, para aprimorar as
técnicas de negociação da equipe de
compradores. A finalidade é facilitar
o alcance dos objetivos estratégicos
estabelecidos pela Diretoria.

O treinamento foi ministrado por
Luis Américo Tancsik, consultor
da Ação Consultoria e acadêmico
em cursos de administração de
empresas, propaganda e marketing
e Engenharia na ESPM.
A atividade contou com a
participação de 23 colaboradores,
das áreas de Compras,
Controladoria, Operações e
Desenvolvimento Humano
Organizacional. Uma segunda
etapa do treinamento será
realizada, na Sede Administrativa,
no mês de outubro.

Pró-Saúde apoia evento de
segurança do paciente

Na última terça-feira (19/9), a
Pró-Saúde apoiou o Encontro
Regional de Segurança do Paciente
e Acreditação em Saúde, realizado
pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA), em Belém (PA).
Na ocasião, foram apresentados
estudos e casos práticos ligados
à segurança do paciente e gestão
de organizações de saúde.
Foram abordados temas como
a política de identificação do
paciente, protocolo de cirurgia
segura e segurança na cadeia de
medicamentos, entre outros.
O diretor Operacional da PróSaúde no Pará, Paulo Czrnhak,

destacou os benefícios que a
acreditação hospitalar traz às
unidades de saúde. “Quando o
usuário entra em uma instituição
acreditada, ele sabe que há
protocolos e políticas para sua
proteção e cuidado”, disse.
O gestor comentou sobre a
certificação conferida a quatros
hospitais públicos no Pará,
administrados pela Pró-Saúde.
“Desses, dois têm o nível mais alto de
certificação, a ONA 3 – Acreditado
com Excelência. Apenas dez hospitais
públicos do Brasil fazem parte desta
lista, e entre eles estão os regionais de
Santarém e de Altamira”, apontou.
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Em Ananindeua (PA), o
Hospital Metropolitano
recebe iluminação especial
em alusão ao “Setembro
Verde”.

O Hospital Deputado
Luís Eduardo Magalhães
promoveu ação social para a
comunidade, em Mairi (BA).

Crianças internadas no
Hospital Universitário,
em Jundiaí (SP), ganham
travesseiros personalizados.

O Hospital Regional do Baixo
Amazonas realizou a doação
de roupas para uma creche,
em Santarém (PA).
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