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Acqua e Secretaria da Saúde trazem
Doutores da Alegria para evento com funcionários
Lançamento de campanha de Saúde
do Trabalhador, desenvolvida
durante o mês de maio, acontece dia
3 na Câmara Municipal

O Instituto Acqua e a Secretaria da Saúde
do município de Santa Isabel promovem
evento para os profissionais da Saúde na
cidade, no dia 3 de maio.
O evento conta com entrega de novos
uniformes, certificado de conclusão do curso
introdutório e, especialmente, a palestra
Uma experiência de alegria em meio à
adversidade, com grupo da organização
Doutores da Alegria. A atividade acontece
na Câmara Municipal, a partir das 15h30 e
contará com a presença do prefeito, Padre
Gabriel Bina, e do diretor presidente do
Acqua, Ronaldo Pepe Querodia.

Doutores da Alegria farão palestra para profissionais da Saúde no dia 3 de maio

Entrega de certificados

Profissionais receberam formação ao SUS

Cerca de 100 funcionários que participaram, ao longo
dos últimos meses, do curso Módulo Introdutório
à Estratégia Saúde da Família também receberão,
no evento, certificado de conclusão pela atividade.
Como padrão do Ministério da Saúde, os funcionários
passaram por aulas de introdução ao SUS (Sistema Único
de Saúde), que abordaram o que é o SUS, orientação
sobre visitas para os agentes comunitários de saúde e
formação de grupos de apoio para atuar nas Unidades
de Saúde. Os funcionários foram divididos em quatro
turmas de 25 pessoas, que passaram por 40 horas de
curso com a consultora do Acqua, Dra. Lucia Freitas.
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Rede Cegonha chega a Santa Isabel
Rede Cegonha, programa do Ministério da Saúde para assegurar
às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção
humanizada à gravidez, parto e
puerpério, chegou a Santa Isabel.
A inauguração do trabalho que
já é realizado pela Secretaria da
Saude, aconteceu no dia 18, na
Câmara Municipal.

Gestante recebe brinde durante evento

O evento contou com cerca de
50 gestantes que são acompanhadas nas Unidades de Saúde;
houve palestra sobre gestação
oferecida pelos professores de
enfermagem da escola técnica
Athenas. No encerramento, também foram entregues brindes feitos por Fernanda Gabriela Zica,
diretora de saúde.

Profissionais realizam
avaliação de desempenho

Abril colorido aborda
temas de saúde da família

Os profissionais do Instituto Acqua
participaram, nos dias 8 e 9 de abril,
de uma atividade diferenciada. A
psicóloga Dra. Vera Lucia Brianti foi
às Unidades de Saúde da Família e
aplicou avaliação de desempenho
nos funcionários.

EXPEDIENTE

Eles fizeram autoavaliação e
analisaram também a equipe
deles. O objetivo da iniciativa é
melhorar a relação de trabalho e
colaboração entre o grupo.

Seguindo indicação do calendário
do Ministério da Saúde, foi realizada
força tarefa no último dia 20, das 8h
às 17h, para a campanha de vacinação contra gripe do tipo Influenza. As
vacinas foram aplicadas em todas as
unidades de saúde da Cidade. Para
atingir quem não frequenta as unidades, foi montada uma tenda na Praça
Fernando Lopes, que atendeu quem
passava pelo centro da cidade. Ao
todo, a campanha aplicou 1.293 vacinas nos moradores de Santa Isabel.

APAE oferece capacitação
sobre ‘teste do pezinho’

A APAE (Associação de Pais e Amigos
de Excepcionais) ofereceu aos enfermeiros e auxiliares de enfermagem
uma capacitação para o teste de Guthrie, o ‘teste do pezinho’.
Saúde da família foi o tema da
campanha de abril, que abordou
temas como planejamento familiar,
métodos contraceptivos, sexualidade
e violência doméstica. Houve debates
sobre estas questões durante palestras
nas Unidades de Saúde ao longo do
mês.
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Campanha de Vacinação
atinge 1.293 moradores

A atividade com profissionais da Associação aconteceu no dia 22 de
abril, das 13h às 16h, na Secretaria
Municipal de Saúde. Funcionários das
Unidades Básicas de Saúde e da Santa Casa também foram convidados
para a atividade.

Instituto Acqua:
e-mail: comunicacao@institutoacqua.org.br
www.institutoacqua.org.br
facebook.com/InstitutoAcqua
twitter.com/acqua_oficial
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