Fevereiro,2018

ANO II, NÚMERO 09

Núcleo de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar

NOTÍCIAS

NVEH Dona Regina participa do baile de carnaval promovido
pelo Hospital para conscientização da prevenção contra Infecções
Sexualmente Transmissíveis

Já em clima de carnaval os servidores e usuários da maior maternidade
pública do Estado se reuniram na manhã de terça-feira, 6, no evento “Café
com Prosa” que ocorre anualmente com a nalidade de atingir a população
que busca os serviços do hospital, como também seus servidores e
funcionários. O evento contou com o Baile da Prevenção que discutiram
sobre a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), AIDS e
a necessidade de prevenção para redução dos índices. Dados preocupantes
mostram que algumas infecções estão se tornando epidemias, como
é o caso da sílis.
Em parceria à equipe de organização do evento, o NVEH/HMDR falou
sobre o trabalho realizado no hospital e trouxe informações sobre IST,
com o intuito de informar sobre a prevenção no carnaval. Para a
enfermeira e responsável pelo núcleo de vigilância epidemiologia
hospitalar do Dona Regina, Ana Edith Farias, a prevenção e educação
ainda são importantes mecanismos para o combate às infecções. “Estamos
enfrentando uma epidemia de sílis e temos outras doenças emergentes.
Quanto mais informação e mais trabalho com a educação, mais a sociedade
estará sensibilizada para o tema de forma segura”, disse.

Responsável Técnica do NVEH-Dona Regina

Ana Edith Lima do HDT/UFT

Assessoria dos NVEH presente no Café com Prosa

Fique Alerta

Informamos que nossa Ocina de fortalecimento
da capacidade de resposta dos NVEH junto as
Áreas ocorrerá nos dias 02, 03 e 04 de abril de
2018, na sala de reunião do Mezanino, Anexo I da
SES em Palmas para os técnicos que atuam nos NVEH.
Este ano teremos uma nova dinâmica na Ocina,
faremos em forma de mesa redonda, onde vocês
esclarecerão sua dúvidas com as Áreas Técnicas, por
tanto, tragam seus questionamentos e incosistências
anotadas de acordo com as áreas selecionadas na
programação enviada por email.
ATENÇÃO ao prazo para envio de experiências
exitosas - 16/03

No dia 05 de abril ocorrerá o pré congresso com ocinas
relacionadas ao CIEVS (Emergências em Saúde Pública),
no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues - Palmas TO.
O congresso ocorrerá nos dias 06 e 07 de abril no Centro
de Convenções Arnaud Rodrigues - Palmas TO.
As inscrições serão gratuitas com prazo até o dia
02/04/2018 e opcionalmente os participantes poderão
doar 1 Kg de alimento não perecível.
O prazo para submissão de resumos de trabalhos será
até o dia 12 de março de 2018, às 23h59min (horário de
Brasília). Os resumos somente poderão ser submetidos pela
internet, por meio do site do Congresso, através do link
h t t p : / / c o n g r e s s o s a u d e . t o . g o v. b r / i n s c r i c o e s /
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GALERIA DE FOTOS

Feliz Aniversário

01/02 - Felizarda Bezerra (Tia Dedé)

01/02 - Flávia Miranda (HRGuaraí)

07/02 - Valdilete Bezerra (HGP)
Entrega de brindes do NVEH aos participantes.

Entrega de brindes do NVEH aos participantes.

08/02 - Fernanda Carla (HRMiracema )
20/02 - Willian Clóvis (HRParaíso)
22/02 - Tereza Neuma (Dom Orione)
23/02 - Eloiza Helena (Dom Orione)
24/02 - Adriana Prado (HRGurupi)
Responsável Técnica do NVEH-Dona Regina.

Área Técnica das IST.

Coordenadora do SAVS do Hospital Dona Regina.

Diretora do Hospital, Débora Petry.

Assessoria dos NVEH.

Assessoria dos NVEH.
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