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Estande da Pró-Saúde na Hospitalar terá 10 palestras
A Pró-Saúde estará presente na 25ª edição da Hospitalar.
A entidade apresentará 10 palestras com cases de sucesso
sobre alguns projetos administrados, em diversas áreas de
gestão. O evento acontecerá de 22 a 25 de maio, das 11h às
20h, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). As palestras
serão realizadas no estande da Pró-Saúde, na Rua 13,
número 161 – Pavilhão Verde.

“A participação na Hospitalar é de grande importância
para a entidade. É o principal evento do ano na área da
saúde e uma oportunidade para compartilhar os projetos e
resultados da gestão hospitalar realizada pela Pró-Saúde em
hospitais localizados em diferentes regiões do País”, afirmou
Danilo Oliveira da Silva, diretor de Operações. As inscrições
são online e gratuitas em www.hospitalar.com.

Confira abaixo a relação de temas e os palestrantes:

22

23

terça-feira

24

quarta-feira

25

quinta-feira

sexta-feira

15h30

15h00

15h00

15h00

Canto da Empreendedora

Requisitos de Apoio à
Gestão e seu Impacto
nos Resultados
Assistenciais

Modelo Corporativo
de Gestão Operacional
e Custos

Programa Direção Viva
“Quero andar de moto
até morrer e não morrer
andando de moto”

Promove o empoderamento
de mulheres que cuidam
de pacientes oncológicos e
incentiva o empreendedorismo
por meio de desenvolvimento
profissional. Essa inciativa gera
impacto no aumento da renda
familiar.

Uso da ferramenta de
Requisitos de Apoio à
Gestão como orientadora e
direcionadora para processos
de certificação e evidenciação
de resultados assistenciais.

16h00

17h30

Painéis Dinâmicos
para Gestão e Apoio
à Tomada de Decisão
Painéis de controle que
apresentam informações e
indicadores, em tempo real,
aos gestores do hospital.

Confira a programação
completa no site:
www.prosaude.org.br/
hospitalar2018

Monitoramento corporativo
de gestão de desempenho
operacional e de custos das
unidades administradas
pela Pró-Saúde.

16h00

Novas Perspectivas
para a Segurança
do Paciente
Temas atuais de
segurança do paciente,
cenário e tendências.
17h30

Ecofit: Academia
Sustentável e o Cuidado
Centrado no Paciente
Diferenciação na reabilitação,
mobilização precoce,
humanização
e sustentabilidade,
com redução do tempo
de internação.

Compliance − Programa
de Integridade com
Foco em Relações
com o Poder Público
17h30

Gestão da Maternidade:
Amamentação
e Segurança
Estima a prevalência do uso
de suplementos em recémnascidos e analisa seus fatores
associados, comparando
a adequação do uso às
recomendações
da OMS (Organização Mundial
de Saúde).

Sensibilizar e capacitar a
população, em especial os
condutores, sobre os riscos
da direção de motocicletas
— compreendendo o cenário
atual, a vítima de acidentes e
o atendimento adequado na
primeira abordagem.
Visa reduzir o número
de acidentes, sequelados
e óbitos.
17h30

Otimização na
Assistência de
Enfermagem e
Redução de Custos
Gestão e capacitação da
equipe de Enfermagem na
passagem de plantão, gerando
redução de
custos de horas extras.
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Balanço Social: Pró-Saúde conquista
novas certificações no ano do cinquentenário
A Pró-Saúde lançou o Balanço
Social de 2017 - ano em que
completou 50 anos de história - com
novas unidades e mais equipamentos
de saúde sob sua administração
acreditadas com importantes
certificações. O documento
traz os resultados dos projetos
administrados em oito estados.
A entidade também alcançou
números de atendimento bastante
expressivos, com a realização de
mais de 44 mil cirurgias e mais

de três mil partos. “No ano de
comemoração dos 50 anos de
história da Pró-Saúde, a entidade
deu continuidade ao trabalho de
cuidar da saúde dos brasileiros com
humanização e qualidade, além de
exercer o importante trabalho social
na área da educação infantil”, afirmou
o presidente da Pró-Saúde, Dom
Eurico dos Santos Veloso.
Você pode conferir o
Balanço Social na íntegra em
www.prosaude.org.br/balanco-social

RÁPIDAS
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Diretorias Estatutária e
Executiva da Pró-Saúde visitam
o Hospital Estadual de Urgência
e Emergência, em Vitória (ES).
Hospital 5 de Outubro promove
campanha sobre o uso racional
de medicamentos, em Canaã
dos Carajás (PA).

Semana da Enfermagem do HEGV reúne
momentos de descontração e emoção
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“Eu sou Enfermagem. Eu faço
a diferença”. Este foi o tema da
Semana da Enfermagem do
Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV), no Rio de Janeiro (RJ). Para
que todos pudessem participar, o
evento, que aconteceu na quartafeira (16/5), foi realizado em dois
horários, às 14h e às 20h, no
auditório da unidade.
A mesa de abertura destacou o
papel da equipe de Enfermagem
dentro de um hospital de emergência,

seja na entrada do paciente na
unidade, no cuidado à beira do leito
ou no momento da alta.
“Eu tenho muito orgulho de
toda equipe de Enfermagem do
HEGV. Enfermeiros, técnicos e
auxiliares fazem a diferença no
nosso dia a dia. Quero, mais uma
vez, agradecer todo o empenho
e parceria. A comemoração será
pouca diante da importância de
vocês”, destacou a gerente de
Enfermagem, Eliane Casanova.

/ ProSaude.OrganizacaoSocial
O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Gerência de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br
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Em Mairi (BA), o Hospital
Deputado Luís Eduardo
Magalhães recebeu nova
ambulância.

O Instituto Estadual do
Cérebro, no Rio de Janeiro
(RJ), realizou almoço especial
do Dia das Mães.
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