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IMUNIZAÇÃO

Idosas assistidas pela
Santa Casa recebem
dose de reforço
As idosas acolhidas no Centro Geriátrico Padre
Venâncio, unidade mantida pela Santa Casa Recife, tomaram, no dia 13, a dose de reforço contra a Covid-19. A vacinação foi promovida pela
Prefeitura do Recife, com o imunizante da Pfizer,
conforme orientação do Ministério da Saúde. Com
isso, a Promotoria do Idoso do Ministério Público
de Pernambuco (MPPE), juntamente com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), atualizou o protocolo de recomendações

DE VOLTA À ESCOLA

Crianças retornam às
aulas presenciais nas
unidades de Educação
Em setembro, as crianças assistidas pelas
duas unidades de Educação da Santa Casa Recife
puderam amenizar o impacto do distanciamento
social imposto pela Covid-19. Com muita alegria e
cuidados redobrados, o Colégio Santa Luísa de Marillac e o Educandário São Joaquim retomaram as
atividades presenciais e deram boas-vindas aos
quase 200 alunos. Foram meses de organização
dos espaços físicos, planejamento das equipes
e parceria fortalecida com pais e responsáveis.
As primeiras aulas abordaram os sentimentos e
a sociabilidade dos pequenos, que tiveram todo

para as Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs), liberando visitas de familiares
e novos acolhimentos.”Excelente notícia. Isso
também aumenta a nossa responsabilidade.
Vamos buscar oferecer um novo tempo de alegria e satisfação para todas as nossas idosas”,
afirmou o superintendente geral da Santa Casa
Recife, Amaro Lins.
Confira a reportagem completa em
nosso site

o acolhimento adequado após tantos meses longes da escola e dos professores, lidando com os
desafios do aprendizado remoto e com o estresse
emocional ocasionado pela pandemia.
Confira os vídeos em nossas redes!

Colégio Santa
Luísa de Marillac

Educandário
São Joaquim

RECOMEÇO

Em setembro, setores corporativos
também retornaram ao prédio do
Administrativo Central da Santa Casa
Recife. Reforçando a união e o espírito
de equipe, o superintendente geral
Amaro Lins convidou todos para uma
pausa descontraída na tarde do dia
17, em que agradeceu pela dedicação
diária com a missão da instituição.
“Bem-vindos de volta ao convívio compartilhado”, celebrou, porém chamando
atenção para o cumprimento das medidas preventivas. Os colaboradores
foram surpreendidos com um lanche e
um cartão para marcar este recomeço
no ambiente de trabalho.

A campanha do Setembro Amarelo movimentou o dia a dia de todas as unidades da Santa Casa Recife. Durante todo
o mês, palestras com psicólogas lembraram os colaboradores a importância
de cuidar da saúde mental e prevenir o
suicídio. A programação também contou
com oficinas de arteterapia e rodas de
conversa, afinal, #FalarÉaMelhorSolução.
Veja a cobertura completa nas redes.

Muita gente ainda não sabe o que significa “sepse”, síndrome grave que tem alta
taxa de mortalidade no Brasil. Por isso,
no dia 13 deste mês, foi realizada uma
ação no HSA para levar mais informações
sobre esse problema, popularmente
chamado de infecção generalizada. Confira, nas redes sociais, um vídeo com a
infectologista Fátima Acioly tirando as
principais dúvidas sobre o tema.

DIÁLOGO | Custos, Qualidade e outras questões que envolvem gestão
hospitalar foram debatidos em uma
videoconferência no início do mês,
reunindo lideranças da Santa Casa
e convidados de outras instituições
de saúde.
PDL | Em setembro aconteceu mais
um módulo do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) da
Santa Casa, que abordou o tema
Gestão da Mudança.
EMOÇÃO | Em uma iniciativa da
Pastoral da Saúde, em parceria
com a Santa Casa, o arcebispo de
Olinda e Recife, D. Fernando Saburido, fez uma “visita virtual”, prestando acolhimento espiritual a uma
paciente internada no HSA.

A Santa Casa de Misericórdia do Recife
é uma organização civil – sem fins
lucrativos, ligada à Arquidiocese de
Olinda e Recife – que oferece serviços
nas áreas de Saúde, Educação e
Assistência Social. Conheça o
trabalho das nossas unidades:
www.santacasarecife.org.br.

As unidades de saúde promoveram, em
setembro, ações para reforçar a importância das seis metas internacionais que
garantem a segurança do paciente. A UPA
Torrões ganhou decoração especial e os
colaboradores celebraram com muita animação. Já no HSA, a novidade deste ano foi
a inauguração das novas placas de identificação para os 132 leitos: melhoria significativa para o cuidado com os pacientes.

Elizabeth Moura
Faz 25 anos que ela chegou à Santa Casa de Misericórdia do Recife, muito nova, sem experiência profissional, e
hoje é professora quando o assunto é atender ao público
com eficiência e gentileza. Elizabeth Moura, conhecida
como Beth, é auxiliar administrativa e sua postura sempre prestativa conquistou os colegas do Hospital Santo
Amaro. “Eu tive outras oportunidades de emprego, mas
eu me identifiquei com a Santa Casa, pois eu gosto de
ajudar as pessoas”, conta Beth, que atuou como recepcionista por 16 anos e vem vivenciando o crescimento da
instituição. Beth tem como marca registrada a serenidade e a fé. Sempre que pode, auxilia o padre Heleno nas
celebrações da capela do HSA. “Peço sempre mansidão e
sabedoria a Deus, e Ele me ouve. Por isso sou feliz, realizada
e sempre zelo pelo meu trabalho”.
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