maior hospital público referência em cardiologia
e neurologia da paraíba
2 EDIÇÃO
O

alta

complexidade
maio 2019

1 ANO DE

METROPOLITANO

O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, referência de alta complexidade em
cardiologia e neurologia, adulto e infantil, no estado da Paraíba, completou um ano de
inauguração em 04 de abril. Neste primeiro ano de atividade, foram realizados mais de
cinco mil Tomografias, outras quatro mil Ressonâncias Magnética, como também, cerca
de um mil e quinhentos procedimentos de angioplastia e cateterismos, e mais de quinhentos procedimentos neurovasculares, dentre outros. Com uma infraestrutura robusta e
moderna, a unidade possui equipamentos de última geração, e uma equipe técnica
espe-cializada, suprindo uma lacuna que existia na área da saúde pública da Paraíba.
A diretora da unidade de saúde, Roberta Abath, acrescentou que a instituição
preza por uma assistência humanizada. “Além dos números expressivos de
atendimentos, gostaria de destacar a característica que presamos na assistência dada
aos nossos usuários, que tem como princípio, a humanização, pois visamos fazer deste
lugar um hos-pital diferente, onde os cuidados humanizados auxiliam numa melhor
recuperação do assistido”, explicou.
O Hospital Metropolitano tem capacidade de 226 leitos, sendo 60 de UTI (adulto e
pediátrico), além de serviço de diagnóstico por imagem, ambulatório, e Centro Cirúrgico.
O Hospital possui heliponto com 40 metros quadrados e capacidade para receber todos
os modelos de helicópteros comerciais.

CELEBRAÇÃO
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O Hospital Metropolitano, promoveu, uma celebração ecumênica para
os funcionários, pacientes e acompanhantes em comemoração ao primeiro ano de
funcionamento da instituição. Toda a celebração foi traduzida na Língua de Sinais,
por duas intérpretes que acompanhavam os surdos presentes no ato religioso. O
primeiro paciente cardiopata adulto de caso cirúrgico do Complexo Hospitalar, fez
questão de vir a unidade e agradecer pelos cuidados recebidos. Jallison Ferreira, 23
anos, representa um dos mais de 50 pacientes que realizaram cirurgia cardíaca no
ano de 2018..

“

“Eu cheguei ao Metropolitano
em fase terminal. Me lembro, que os
funcionários estavam retirando o plástico das máquinas ainda, na hora eu
não me dei conta, mas hoje quando
entrei aqui novamente, me passou um
filme na cabeça, eu fui o primeiro de
muitos, que nesses meses já passaram
por aqui. O meu desejo é que esse
belíssimo e competente trabalho continue, e assim, muitas outras vidas
possam ser salvas, como a minha”
declarou Jallison.

HABILITAÇÃO
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O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou, em março deste ano,
uma portaria para habilitação de 30 leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs),
sendo estes, 20 de UTIs adulto e, 10 leitos de UTIs pediátrica. Este investimento anunciado pelo ministro da saúde, resulta numa melhor prestação dos serviços. Quando
as UTIs são habilitadas, os valores atribuídos a elas, correspondem efetivamente para
a manutenção de um grupo de leitos dessa ordem, resultando numa produção de
serviço mais efetiva destinada aos usuários.

TÍTULO
O Hospital Metropolitano Dom
José Maria Pires recebeu uma certificação honrosa, do Hospital de Guarnição de João Pessoa, 7ª Regional.
O “DIPLOMA DE AMIGO DO HOSPITAL”, um reconhecimento da Organização Militar de Saúde aos serviços e a
parceria do Metropolitano.
A cerimônia militar de entrega ocorreu
em março deste ano, no pátio de
formatura do HGuJP, na capital paraibana.

TREINAMENTOS
METROPOLITANO

Com o propósito de
garantir

aos

assistidos

surdos, na unidade de saúde,
um atendimento humanizado, foi implantando, este ano,
a capacitação em Língua de
Sinais. A turma pioneira é
composta pelos colaboradores da equipe Multidisciplinar, para que estes ofereçam
aos pacientes e acompanhantes o direito de se comunicar e ser compreendido
segundo a sua língua. Os
encontros
auditório

acontecem
da

unidade

no
de

saúde, com duração de duas
horas cada, uma vez por
semana. Essas ações fazem
parte da política de humanização do Hospital.

São realizados rotineiramente, atualização sobre os protocolos do manuseio
correto dos materiais perfurocortantes.
A capacitação é destinada a todos os
colaboradores da Assistência, considerando
que estes, lidam diariamente com situações
de uso de tais materiais.

HUMANIZAÇÃO

O céu estava perfeito, o sol se pondo no horizonte, parecia pintar as
cores da alegria nas nuvens. Violão e música que entoavam esperança,
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uma composição perfeita em um ambiente nada comum, um hospital.
A Equipe Multidisciplinar do Hospital Metropolitano, promoveu o ‘Luau
Entoando o Amor’, destinado aos pacientes e acompanhantes. O projeto

“

faz parte das ações de humanização desenvolvida na unidade de saúde.

“Não é fácil acompanhar o sofri-

mento de quem a gente tanto ama, mas o
que alivia o coração é ver que toda
atenção necessária é dada com um atendimento de excelência. Esse momento
afirma o quanto os profissionais se preocupam de fato com a gente e com nossas
emoções. O baixo-astral vai embora e a
gente até esquece do sofrimento de estar
longe de casa. Eu quero guardar para
sempre na memória a imagem desse momento”, destacou Maria Neuza Félix, a
acompanhante do Djailton Nunes paciente da cardiologia.
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