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I Simpósio de Cuidados Paliativos emociona convidados e
profissionais da saúde

A

equipe dos Cuidados Paliativos do Hospital
de Caridade São Vicente de Paulo realizou no
dia 7 de outubro o I Simpósio de Cuidados
Paliativos de Jundiaí. O evento teve como
objetivo divulgar os principais conceitos da área
para o maior número de profissionais da área
da saúde.
Realizado no Auditório Professor Pedro Fávaro
na Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), o
evento abordou através de palestras, temas
como a importância do trabalho em equipe,
prognósticos e a comunicação em Cuidados
Paliativos, o papel da nutrição e da
enfermagem no tratamento, a atuação dos
profissionais na área oncologica, geriátrica,
dentro da UTI, entre outros.

“Foi um dia muito especial para nós. Conseguimos atingir nosso
objetivo e mostrar de maneira simples e clara o trabalho que
realizamos no hospital. Foi gratificante ver o interesse e o
envolvimento dos participantes com o nosso trabalho”, explica a
organizadora do evento e Coordenadora dos Cuidados Paliativos,
Dra. Fernanda Rezende.
“Foi um sábado muito proveitoso. As palestras foram de grande
aproveitamento cientifico e de humanização. As palestras foram
pertinentes para todos os profissionais de saúde, independente
do setor que está atuando, pois pacientes que necessitam de
cuidados paliativos estão presentes em todas as unidades e
assim como paciente geriátrico, os pacientes que necessitam de
cuidados paliativos são crescentes”, conta a Coordenadora do
Pronto Socorro Adulto, Tetuyo Yokota.
O simpósio faz parte da comemoração ao Dia Mundial dos
Cuidados Paliativos, celebrado no dia 14 deste mês. Participaram
das palestras enfermeiros, psicólogos, médicos, terapeutas
ocupacionais e fisioterapeutas. Ao todo, 130 pessoas
prestigiaram o evento.
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Conselho Gestor elege membros do segmento USUÁRIOS para
gestão 2017-2019

O

Conselho Gestor do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo realizou na noite do dia 10 de outubro, a eleição

para compor os membros do segmento usuários para gestão 2017-2019.
A ação, administrada pela Comissão Eleitoral do Conselho Gestor do Hospital, teve como objetivo eleger
representantes ativos, que realizem o acompanhamento, controle e avaliação da política de saúde no seu âmbito de
atuação. O evento foi realizado no Complexo Argos e contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas.

Os usuários das UBS de diversos bairros participaram da votação, elegendo assim 6 membros titulares e 4 membros
suplentes.
O Conselho possui funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas. O grupo participa de análises nos
aspectos econômico-financeiros, constituindo-se no órgão colegiado máximo da Unidade de Saúde de sua
abrangência, atendendo a Política de Saúde Municipal.
Confira abaixo a lista completa dos eleitos:

Membros eleitos do segmento USUÁRIOS para o Conselho Gestor do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo Gestão 2017 - 2019
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Entenda como funciona a
Comissão de Padronização MAT/MED

Com

a finalidade de manter e desenvolver o
controle de qualidade sobre materiais, medicamentos
e insumos médico-hospitalares utilizados no Hospital
de Caridade São Vicente de Paulo, a Comissão de
Padronização MAT/MED atua de forma integrada na
instituição.
O grupo é formado por membros das equipes
multiprofissionais e através de reuniões mensais,
estabelecem a criação de protocolos e monitoramento
da padronização dos produtos para atender as
resoluções do manual do Ministério da Saúde, com
responsabilidade e avaliando o custo/benefício.
“Nós também somos responsáveis pela normatização
de materiais e insumos, descartáveis ou não, e
avaliação continua dos que já se encontram em uso no hospital. Também realizamos a triagem dos produtos
encaminhados para teste, avaliando suas qualidades e a real necessidade dentro do hospital, de modo a certificar a
idoneidade da empresa fabricante e fornecedora”, explica a Presidente da Comissão, Telma Feco.

Equipe da Radioterapia realiza ação humanizada no mês de
prevenção ao câncer de mama

A

equipe da Radioterapia do Hospital de Caridade
São Vicente de Paulo realizou neste mes uma ação
voltada ao Outubro Rosa, mês de conscientização e
prevenção ao câncer de mama. Os profissionais
adquiriram através de contribuição da equipe, cremes
de mãos que foram distribuídos para as pacientes em
tratamento.
“Contamos com a ajuda de todos da equipe, que
sempre está disposta a trazer aos pacientes ações como
esta, que motivam e alegram o paciente que está
passando por esse momento difícil. É muito gratificante
ver que os eles se animam com eventos assim. Isso
mostra todo o carinho com que trabalhamos, com o
objetivo de sempre fazer com que o paciente se sinta
acolhido. Nós não tratamos de doenças, nós tratamos
de pessoas”, conta Flavia Tavares, Enfermeira da
Radioterapia.
Os profissionais também decoraram a unidade com letreiro, árvore enfeitada e laços na cor rosa, símbolo da
campanha Outubro Rosa. “Percebemos um aumento no número de mulheres abaixo dos 40 anos que descobrem a
doença. Precisamos falar mais sobre a saúde da mulher, sobre a importância de todas nós fazermos o auto-exame,
por exemplo,”, disse Jéssica Martinez, colaboradora de Recepção.
Ao todo, 50 cremes foram entregues. “Agradeço principalmente o Físico Médico, Flávio Vermiglio, a Débora Duarte,
da Recepção e a nossa amiga Juliana Ziviane. Todos foram muito importantes no desenvolvimento da ação”, finaliza

www.instagram.com/hsvp/

www.twitter.com/hsvpjundiai

Equipe da UTI Neurológica realiza festa especial para filha de
paciente

A Equipe da UTI Neurológica do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo realizou no dia 06 de outubro, uma
festa de aniversário surpresa para a filha de um paciente internado. A ação mobilizou médicos, enfermeiros,
psicólogos e profissionais administrativos.
Em conversa com a equipe multidisciplinar, o paciente Josias Jose de Souza, internado há 20 dias na instituição,
falou sobre a saudade que sentia da filha e que o aniversário da criança estava próximo. A fim de proporcionar ao
paciente um encontro humanizado, os profissionais, em parceria com a família de Josias, resolveram realizar uma
festa de aniversário surpresa para a menina.
“Avaliamos a possibilidade de trazer a criança até o hospital, levando em consideração as condições físicas do
paciente e as condições emocionais de ambos. Os dois estavam sentindo muita falta do convívio familiar, então além
de falarmos com o Josias sobre a ação, conversamos também com as tias e a mãe, para que nos ajudassem a
manter o segredo sobre a surpresa”, explica Dr. Eduardo Leme.
A festa foi realizada em quarto reservado e contou com a presença de todos os envolvidos na ação, além da família
do internado. Decorada com bexigas e cartazes, o evento agradou Emilly Camile Pereira de Souza, de 9 anos.
“Gostei muito da festa que prepararam para mim. Estava com muitas saudades do meu pai e queria muito vê-lo.
Agradeço muito o carinho e a preocupação que tiveram comigo e com o meu pai”, conta a aniversariante.
Os profissionais da unidade ainda compraram presentes como perfume, livro de colorir, acessórios e maquiagem
para Emilly. “Fiz questão de entregar os presentes à minha filha e foi ótimo poder vê-la novamente. Sou muito grato
pela surpresa e por tudo que fizeram por mim desde o primeiro dia de internação”, finaliza Josias.
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