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Complexo Hospitalar recebe 100 novos residentes
A partir deste mês, o Complexo Hospitalar da UFPA
recebe 110 novos residentes: 75 da residência
médica, realizada no Bettina Ferro e Barros Barreto,
e 45 da multiprofissional, que acontece no Barros.
Destaque vai para a residência de anestesiologia,
que completa este ano uma década de criação no
Barros e ampliou de quatro para seis a oferta de
vagas. Ainda sobre a residência, dia 21/2, cerca de 100 profissionais
especializados também nessas áreas foram certificados no Centro de Convenções
Benedito Nunes da UFPA. Somente do Complexo eram 88.

Aparelhos voltam a funcionar no começo do 2º semestre
Até início do 2º semestre, a ressonância magnética
e
hemodinâmica
devem
estar
totalmente
disponíveis para atender a população paraense. Os
aparelhos estão instalados no Parque Radiológico
do Barros. A ressonância depende da troca do
quadro elétrico e do desumidificador (já adquiridos
pela gestão do Complexo), e será abastecida com
gás hélio, previsto para ocorrer até abril. A
Instalação da hemodinâmica está completa e para funcionar necessita do
chamado dos especialistas aprovados no concurso da Ebserh.

Reunião dos Superintendentes traça metas para 2017
O conserto desses aparelhos e os de todas as 38 unidades
filiadas à Ebserh ficou definido na 2ª Reunião dos
Superintendentes, ocorrida dias 7 e 8/2, em Brasília (DF),
onde esteve o superintendente do Complexo, Paulo
Amorim. Foi deliberada a capacitação para os Recursos
Humanos, para ajudar também no acolhimento dos
concursados. O presidente da Ebserh, Kleber Morais,
informou que vai chamar todos até o final de 2017. Em relação ao Aplicativo de Gestão
para Hospitais Universitários (AGHU) o grupo definiu retorno imediato. O HC de Porto
Alegre está na versão 8.0 do programa e serão aceleradas as versões para os HUs
chegarem à atual. O Barros e Bettina estão na versão 6.9.18 e no módulo da prescrição
médica.

Emitido empenho para garantir frascos para coleta
Encerrou, no final do último janeiro, o processo de
aquisição dos frascos para coleta de material biológico
para o laboratório e já foi emitida solicitação de
empenho. No entanto, até que seja liberado o
empenho,
o
Barros
Barreto
restabeleceu
o
fornecimento dos frascos que servem para o
diagnóstico de tuberculose às unidades assistenciais
do hospital ao receber 1, 2 mil unidades do material do
Bettina Ferro e de projetos de pesquisas.

Ciclo de palestras visa ajudar pessoas a aceitarem o luto
A partir deste mês, iniciam ciclo de palestras sobre o
luto com objetivo de ajudar pessoas que perderam
alguém da família. A ação segue até novembro e é
feita pelo Laboratório de Estudos do Luto e Saúde
(Laels), vinculado ao Serviço de Psicologia e PPGP, do
Barros Barreto. A 1ª palestra fala sobre “Cuidar com
amor: a mulher como cuidadora familiar”, no Dia
Internacional da Mulher, 8/3, das 8h/11h30, com a
professora Maria das Graças Souto Nascimento, da Associação Brasileira de
Alzheimer, e a professora-doutora Airle Miranda de Souza, da Faculdade de
Psicologia da UFPA e coordenadora geral do Laels.

Hospital precisa reforçar quadro de doadores de sangue
O Hemopa encaminha para os pacientes do Barros de
200 a 350 bolsas de sangue por mês, e o Ministério da
Saúde preconiza que o hospital tem que reopor pelo
menos 50% das bolsas. Hoje a média de reposição está
entre 27% a 31%. Para reforçar o quadro de doadores e
realizar trabalho interno de captação, o Barros está em
fase de oficializar a criação da Comissão de Captação de
Sangue. O Bettina já possui a sua. A Superintendência
do Complexo visa unificar os trabalhos e estuda a possibilidade de criar uma só
comissão para todo o Complexo Hospitalar da UFPA.
No ato da doação de sangue, a pessoa informa o nome do hospital. Quem
pode doar: Candidatos com boa saúde, acima de 18 anos e peso maior que 50 quilos.
Necessário portar um dos documentos original com foto (RG, CNH ou Carteira
Profissional). Não precisa estar em jejum. Com a doação são realizados exames para
diversas doenças como Aids, Sífilis, Doença de Chagas, Hepatites, HTLV I e II, além de
tipagem sanguínea. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três
meses. O doador deve estar bem alimentado. O Hemopa espera por você na travessa
Padre Eutíquio, 2.109. Funcionamento para coleta: de 2ª a 6ª, das 7h30/18h, e aos
sáb., das 7h30/17h. Mais informações: 08002808118, de 2ª a sáb., das 8h/18h.
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