
 

CORAGEM

 

Se o que você está percorrendo é o caminho dos seus verdadeiros sonhos,

comprometa-se com ele.

 

Não deixe a porta de saída aberta, através da desculpa: "Ainda não é bem

isto que eu queria".

 

Esta frase guarda dentro dela a semente da derrota.

Assuma o seu caminho.mesmo que precise dar passos incertos, mesmo

que saiba que pode fazer melhor o que está fazendo.

 

Se você aceitar suas possibilidades no presente, vai melhorar no futuro,

mas se negar suas limitações, jamais se verá livre delas.

Enfrente seu caminho com coragem, não tenha medo da crítica dos

outros.

 

E, sobretudo, não se deixe paralisar por sua própria crítica.

Deus estará sempre com você nas noites insones, e enxugará com seu

amor

as lágrimas ocultas.

 

Deus é o Deus dos valentes.

Paulo Coelho

SANTA CASA
NOTÍCIAS

Informativo Novembro 2021

A PALAVRA

https://www.pensador.com/autor/paulo_coelho/


SANTA CASA DE ITAPEVA PARTICIPA DO PROADI

 

PROGRAMA BUSCA IMPLANTAR MELHORIAS NO SUS POR

MEIO TRANSFERÊNCIA DE EXPERTISE ENTRE HOSPITAIS

 

Para contribuir com o aperfeiçoamento do SUS, o Ministério da Saúde

lançou, em 2008, o PROADI-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento

Institucional do Sistema Único de Saúde), um programa inovador pelo qual

instituições hospitalares, sem fins lucrativos, passaram a desenvolver

projetos utilizando as suas competências para qualificar e desenvolver o

SUS em todo o Brasil.

 

A Santa Casa de Itapeva está participando pela segunda vez do PROADI-

SUS, denominado “Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a Segurança do

Paciente em Larga Escala no Brasil”, que visa a transferência de expertise

entre hospitais, que compartilham cases de projetos de educação,

pesquisa, avaliação de tecnologias, gestão e assistência especializada

voltados ao fortalecimento e à qualificação do SUS em todo o Brasil.  

 

Participam do PROADI-SUS seis instituições certificadas pelo Ministério

da Saúde, como Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da

Saúde (CEBAS): Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Hcor; Hospital Israelita

Albert Einstein; Hospital Moinhos de Vento; Hospital Sírio-Libanês; BP - A

Beneficência Portuguesa de São Paulo.

 

Na Santa Casa de Itapeva o PROADI está acompanhando a gestão da

Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto, por meio de uma equipe de

profissionais da Beneficência Portuguesa (BP). A proposta é implementar

e/ou aprimorar o desempenho na Segurança do Paciente por meio da

aplicação de diretrizes de práticas seguras para prevenção de infecção

primária da corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso

central (IPCS-CVC), infecção em trato urinário associado ao uso de cateter

vesical de demora (ITU-AC), pneumonia associada à ventilação mecânica

(PAV) e da higienização das mãos. Para isso, a equipe da UTI é

acompanhada, instruída e treinada pela equipe da BP, que analisa dados e

indicadores, propondo soluções de melhoria.

 

Para o superintendente da Santa Casa, Aristeu de Almeida Camargo Filho,

participar de um programa desse nível é de grande importância para o

Hospital. “No PROADI contatamos com o conhecimento de profissionais de

grande conhecimento e experiência. É uma oportunidade para que a nossa

equipe aprenda e se aperfeiçoe com os protocolos já testados e aprovados

nos melhores hospitais do país”, conclui.

 



NOVEMBRO AZUL
Equipe da Unidade do Câncer da Santa Casa de Itapeva



Quando o amor chega
mais cedo: 

Novembro Roxoconfira o vídeo na página da Santa Casa

 
Novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade e o objetivo é
alertar sobre o crescente número de partos prematuros, como preveni-los, e informar a respeito das

consequências do nascimento antecipado para o bebê, para sua família e para a sociedade.
A equipe da UTI Neonatal preparou um vídeo com informações importantes sobre o assunto. 

Está disponível no Facebook da Santa Casa. Confere lá!



Atenção colaboradores: 

Ainda precisamos ter

cautela com a transmissão

do Coronavírus.

 

É permitido somente UMA

pessoa por vez para realizar

refeições nas copas, de todos

os setores do Hospital.

 

Para o bem-estar de todos,

mantenha o local limpo e

organizado após o uso. Lave

os seus objetos, que devem

ser de uso pessoal.

 

Contamos com a sua

colaboração.



Deposite a sua doação na 

sala do relógio de ponto.



Nosso Show de Prêmios está rolando a todo vapor!

Mais uma vez, contamos com o seu apoio na venda dos números.

Vamos todos colaborar com a causa da nossa Santa Casa!

Quem será o colaborador que irá vender mais cartelas???? 



Trabalho em equipe: Olha este ato de carinho e reconhecimento aos colegas.

Parabéns pela iniciativa Mathias. Parabéns a todos os Radiologistas!


