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Saúde
Integração em São Bernardo

Orlando reúne novos funcionários da Saúde

No anfiteatro da Faculdade de Direto, prefeito Orlando Morando deu boas vindas aos novos contratados.

A

Prefeitura de São Bernardo realizou na segunda (31/07), uma integração com os 300 novos profissionais
da Saúde, distribuídos entre médicos, enfermeiros e outros técnicos. O
evento aconteceu no Anfiteatro da
Faculdade de Direito, na Rua Java,
425, no Jardim do Mar e foi liderado
pelo prefeito Orlando Morando, que
apresentou cada um dos contratados.
A Secretaria de Saúde contabiliza
a chegada de 700 profissionais, sendo 240 médicos, 141 enfermeiro, técnicos de enfermagem e demais funções do setor e administrativo. Além
disso, para a ampliação da carga ho-

Saúde contrata 700 profissionais

rária do serviço, houve uma readequação na agenda dos profissionais,
o que permitiu aumentar o atendimento em todas as unidades de saúde, sem qualquer custo excedido.
Em seu discurso, o prefeito de São
Bernardo aproveitou a oportunidade
para pedir ajuda a todos os colaboradores, em relação ao atendimento que
é oferecido nas unidades. “Gostaria que
vocês (novos profissionais da Saúde) realizassem um atendimento humanizado
com todos os pacientes que procuram a
rede. Vamos fazer isso com atenção, cuidado e respeito. Juntos, nós conseguiremos elevar a qualidade do atendimento
prestado”, enfatizou Morando.
Durante a apresentação, o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, ressaltou o comprometimento da nova gestão em relação a saúde do município.
“Apesar da crise financeira e da dificuldade que estamos enfrentando, não estamos deixando de contratar novos profissionais. Nosso objetivo é melhorar o
serviço, com investimentos para elevar
a qualidade e assim, fornecer aos moradores um atendimento médico com dignidade e respeito, como deve ser”, disse.

Destaque Nacional

Série do Fantástico (Globo)
mostra rotina de obstetra
do HMU de São Bernardo

“Gostaria que vocês realizassem um atendimento humanizado com todos os pacientes que procuram a rede. Vamos fazer isso
com atenção, cuidado e respeito. Juntos, nós conseguiremos elevar a qualidade do atendimento prestado", disse Orlando

Agosto Dourado

São Caetano une esforços em
defesa do aleitamento materno
“Agosto Dourado”, mês dedicado à valorização do leite materno.

C

Série da TV Globo: ‘Tudo pela Vida – Quando o remédio é tentar o impossível’

O

médico Drauzio Varella esteve em São Bernardo para gravar o segundo episódio da série ‘Tudo pela Vida – Quando o remédio é tentar o impossível’,
exibida pelo Fantástico, na TV Globo.
No Hospital Municipal Universitário, onde cerca de 430 grávidas dão
à luz todos os meses, ele conheceu a
obstetra Roberta Kronemberger. “Faço
parte de um momento importante da vida da mulher e tento que seja o mais feliz

da vida dela”, conta a médica.
Aos 36 anos Roberta Kronemberger, é responsável pelas gestantes de
alto risco, aquelas que contraem infecções durante a gravidez, têm diabetes
ou pressão alta, e faz os partos das pacientes que chegam à emergência. Partos prematuros também são sua especialidade. “Eu sou a primeira pessoa com
quem o nenê tem contato. Recepcionar
uma pessoa no mundo é emocionante”,
afirma Roberta Kronemberger.

om uma capacitação direcionada especialmente a
profissionais de saúde e um
curso de gestantes aberto a acompanhantes (pais, familiares e amigos), a
Prefeitura de São Caetano celebra a
Semana Mundial de Aleitamento Materno, entre os dias 1° e 8 de agosto,
e o “Agosto Dourado”, mês dedicado
à valorização deste alimento que vale
ouro para a saúde do bebê.
O tema deste ano – “Trabalhar juntos para o bem comum” – visa justamente à conscientização de que o aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida não é um desafio que cabe apenas às mães. Os pais,
familiares, amigos e as equipes médicas devem assumir juntos esse compromisso, dando o suporte de que a
mãe precisa para cumprir essa missão.
A primeira semana do mês será
dedicada à capacitação de profissionais da área da Saúde: pediatras, ginecologistas e médicos do Programa Saúde da Família. Eles são fundamentais para informar às mães sobre
os benefícios do leite materno – único alimento necessário nos primeiros
seis meses de vida da criança – , eliminar mitos, tirar dúvidas e motivá-las a
superar eventuais dificuldades, ensinando, por exemplo, o jeito certo de
segurar o bebê para que ele posicione corretamente a boca sobre o seio.
A pediatra Ana Carla Peron Zuc-

Curso para gestantes e capacitação para profissionais formam o calendário
coli, chefe da UTI Neonatal do Hospital Euryclides de Jesus Zerbini (Avenida Vital Brasil, 55, no Bairro Santa Paula) será a responsável por esse programa de capacitação.
No dia 9 de agosto, das 9h às 12h,
ocorrerá o Curso para Gestantes na
USCS, Universidade Municipal de São
Caetano, campus centro (Rua Santo
Antônio, 50). Estão sendo convidadas
todas as gestantes atendidas pelo serviço de saúde da cidade. E o convite
estende-se a um acompanhante, re-

forçando a necessidade de que a mãe
se sinta apoiada e tranquila para amamentar o seu bebê.
AGOSTO DOURADO
Um alimento que nutre, hidrata
e previne de doenças. Único alimento necessário ao bebê nos primeiros
seis meses de vida, um verdadeiro tesouro dado pela natureza. Por isso a
cor dourada foi a escolhida para marcar o mês em que se celebra a Semana Mundial de Aleitamento Materno.

