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Pró-Saúde promove seminário e lança livro comemorativo

O 3º Seminário de Diretores da
Pró-Saúde, realizado na última
terça-feira (12/12), em São Paulo
(SP), apresentou os resultados
alcançados pela instituição neste
ano e avaliou as perspectivas para
2018, em cada área de atuação. O
evento contou com a participação
da diretoria estatutária, gerentes,
diretores da Sede Administrativa
e das Unidades gerenciadas por
todo o País.
Reforma trabalhista, a evolução
das ações de filantropia,
governança clínica, qualidade e
segurança do paciente, eSocial,

resultados administrativos e
comunicação foram os temas
abordados durante o evento.
Foi realizada também a entrega
do prêmio de eficiência aos três
hospitais mais bem avaliados em
2017, sendo eles: Hospital Público
Estadual Galileu, Hospital Oncológico
Infantil Octávio Lobo, Hospital
Regional do Baixo Amazonas, em
primeiro, segundo e terceiro lugares
respectivamente. Os três hospitais
estão localizados no Estado do Pará.
Livro Pró-Saúde 50 anos
Após o Seminário, em uma

cerimônia emocionante, o
presidente da Pró-Saúde, Dom
Eurico dos Santos Veloso, lançou
o livro Pró-Saúde: 50 Anos, escrito
pelo jornalista e escritor Ricardo
Viveiros.
A obra conta a história dos 50
anos e a evolução que fez da
Pró-Saúde uma das maiores
instituições filantrópicas do Brasil,
com atuação em Estados de todas
as regiões do País.
Além dos diretores, o
lançamento do livro contou com
a presença dos colaboradores da
Sede Administrativa.

Alegria e diversão marcam o encerramento da Campanha de Natal 2017
Durante os dias 13 e 14/12,
o presidente da Pró-Saúde,
Dom Eurico dos Santos Veloso,
participou da entrega dos
presentes que encerrou a
Campanha “Luzes de Natal”,
organizada pelo setor de
Filantropia da Sede Administrativa.
Na ocasião, todas as crianças
matriculadas nos quatro Centros
de Educação Infantil (CEIs),
administrados pela entidade,
foram presenteadas.
No total, foram distribuídos 757
presentes. Carrinhos e bonecas
foram entregues para crianças com
mais de três anos de idade. Já as
crianças com menos de três anos
receberam bonecas e carros de vinil.
Além da visita do presidente
da entidade, as crianças foram
surpreendidas pelo Papai Noel,

que foi representado pelo
advogado Raphael Bigotto.
Os colaboradores que atuaram
nas oficinas para confeccionar as
tags, que complementaram a

decoração dos presentes, tiveram
a oportunidade de participar
desse momento de muita alegria,
acompanhando a entrega dos
presentes.
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HEGV integra projeto do
Ministério da Saúde
O Hospital Estadual Getúlio
Vargas (RJ) foi pré-selecionado a
participar do projeto “Melhorando
a Segurança do Paciente em Larga
Escala no Brasil”, realizado pelo
Ministério da Saúde.
O projeto tem como objetivo
orientar os profissionais de saúde
sobre as melhores práticas para
o cuidado da segurança do
paciente nos hospitais do Sistema
Único de Saúde (SUS). No total,
120 hospitais públicos estão

participando do projeto.
A primeira “Sessão de
Aprendizagem” foi realizada no
dia 11/12, em São Paulo (SP).
Representam o HEGV o diretor de
enfermagem Fernando Mendonça;
o diretor assistencial Mauro Bizzo; o
coordenador do Núcleo de Qualidade
e Segurança do Paciente Rômulo
Martins; a coordenadora de CTI
Eliane Casanova; e a coordenadora
de equipe multiprofissional Laudiceia
Henriques da Silva.
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HEUE recebe selo mundial
de sustentabilidade
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O Hospital Estadual de Urgência
e Emergência (HEUE), em Vitória
(ES), recebeu, no dia 14/12, o selo
“Materiality Disclosures”, concedido
pela Global Reporting Initiative (GRI),
uma entidade sem fins-lucrativos
sediada na Holanda, que estimula
e reconhece, em escala mundial, a
inclusão de práticas sustentáveis
em organizações públicas, privadas
e do terceiro setor.
A cerimônia de entrega
aconteceu no auditório da Unidade
e contou com a presença do
presidente do Conselho Regional
de Medicina do Espírito Santo,
Carlos Magno Pretti Dalapicola;

do presidente da Associação
Médica do Espírito Santo, Carlos
Alberto Gomes dos Santos;
da representante da Gerência
Controle, Monitoramento e
Avaliação de Serviços de Saúde
da Secretaria de Estado da Saúde
(Sesa), Iara Lage; além de diretores
e colaboradores do hospital.
O hospital recebeu a versão mais
atual do selo, conhecida como
GRI-G4. Este reconhecimento
foi obtido a partir da produção
do Relatório de Sustentabilidade,
documento que contém um relato
das ações sustentáveis realizadas
no hospital, durante o ano de 2016.
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Hospital Yutaka Takeda doou
kits de higiene para idosos de
abrigo, em Parauapebas (PA).

O SAMU realizou treinamento
sobre primeiros socorros para
equipe da UNICAFISIO, em
Mogi das Cruzes (SP).

Com o apoio de usuários e
colaboradores, o Hospital
Deputado Luís Eduardo
Magalhães revitalizou a
brinquedoteca da Unidade,
em Mairi (BA).

Em Belém (PA), o Hospital
Público Estadual Galileu
implantou sistema que reduz
o consumo de plástico na
Unidade.
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