PROGRAMAS EVENTOS PROJETOS
AÇÕES DO HOSPITAL

>>>

PROGRAMA DE VISITA INFANTIL:
Para os pacientes que demonstrem interesse de
receber visita de crianças abaixo de 12 anos, em
condições clínicas e psicológicas favoráveis,
avaliadas pela equipe multidisciplinar, são
agendadas fora das unidades de internação,
estas ocorrem acompanhadas por um membro
da equipe multidisciplinar, profissionais da
psicologia ou serviço social conforme a
necessidade. (Suspenso devido a Pandemia).

>>>

PROJETO CANGURU:
O Projeto é um tipo de assistência neonatal que
implica no contato pele a pele precoce entre a
mãe e o recém-nascido de baixo peso (menor de
1500 gramas ou 37 semanas) de forma crescente
e no tempo em ambos entenderem ser
prazeroso o suficiente, permitindo dessa forma
uma maior participação dos pais no cuidado ao
recém-nascido. O método Canguru foi
idealizado na Colômbia, em 1979.

>>>

PROJETO TRICOTANDO COM ELAS:
Encontro realizado com mães de bebês internados na UTIN/UCIN do Jayme. Tem como objetivo
acolhê-las neste processo de hospitalização, principalmente quando prolongado. O encontro
propicia a estas mães trocarem experiências, dividirem suas angústias, inseguranças e temores
frente ao novo desafio.
O Projeto serve como uma terapia para
revigorarem suas forças, discutirem e
enfrentarem suas novas realidades. São
abordados temas de interesse das mães,
num ambiente agradável, com didática
apropriada a cada momento. Como parte
integrante deste Projeto ocorrem as oficinas
de trabalhos manuais com orientação de
oficineiras voluntárias da comunidade do
entorno. (Suspenso devido a Pandemia).

>>>

PROGRAMA REUNIÃO DE ACOMPANHANTES:
Objetiva potencializar e corresponsabilizar as pessoas/familiares que vão acompanhar os
pacientes durante o período da internação. A equipe multidisciplinar orienta o acompanhante
sobre as normas e rotinas do hospital, seus direitos e deveres.
A equipe de enfermagem, quanto alguns
procedimentos relacionados com o
cuidado do paciente. A equipe da CCIH,
quanto aos cuidados no controle da
infecção hospitalar. Neste momento
também aborda-se a família sobre a
importância dela envolver-se na campanha
de doação de sangue. São dadas
orientações e esclarecimentos quanto ao
seguro DPVAT e direitos, junto ao INSS.
(Suspenso devido a Pandemia).

>>>

SERVIÇO DE OUVIDORIA:
O serviço de ouvidoria trabalha com o
objetivo de garantir acolhimento
diferenciado e uma escuta qualificada,
oferecendo oportunidade aos usuários de
apresentarem suas críticas, sugestão,
elogios e dúvidas.

>>>

PROJETO SÓCIO EDUCATIVO JAYME ITINERANTE:
Olhar além dos muros de uma Organização, zelando pela comunidade do entorno, traz boa
convivência, melhora a imagem do negócio tanto interna quanto externamente e nos permite
praticar o exercício da cidadania. É um Projeto Sócio-Educativo, e de responsabilidade social
idealizado para promover educação e promoção da saúde explorando temas ligados a
prevenção de várias doenças e assuntos relacionados à saúde pública da população a ser
atendida. O Projeto Jayme Itinerante é um dos projetos de apoio às ações sociais voltadas para
crianças, adolescentes, jovens e adultos em parceria com outras instituições e voluntários e visa
promover educação e promoção da saúde de forma preventiva, explorando temas ligados a
prevenção de várias doenças e assuntos de interesse para a comunidade a ser assistida.
O Projeto Sócio-Educativo Jayme Itinerante vem representar uma nova etapa dentro do HEJSN,
onde se busca parcerias com outras instituições para sua execução. O Projeto é de fundamental
importância para todo segmento da nossa sociedade. O Jayme Itinerante insere-se no contexto
dentro de uma visão de multiplicador de práticas preventivas de várias ordens: Luta Contra
Queimadura, gravidez na adolescência, doação de órgãos, doação de sangue, drogas, bullying,
luto, doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, drogas.
O projeto possibilita ao profissional de
saúde e outros parceiros sair de dentro das
nossas instituições e de forma itinerante
le varmos até a comunidade, ações
preventivas através do conhecimento que
muito vem a contribuir para que muitas
doenças não sejam só tratadas quando
c h ega re m a o H E J S N o u e m o u t ra s
instituições de saúde, mas, minimizadas
através de ações preventivas. O objetivo é
semearmos e multiplicarmos ações
preventivas para reduzir este quadro de
saúde pública e cumprirmos o nosso papel
exercendo nossa cidadania. (Suspenso
devido a Pandemia).

>>>

BOLETIM TELEFÔNICO:
O serviço social e psicologia identificam
familiares que estão no grupo de risco, em
isolamento com sintomas de covid ou que
geograficamente estão distantes. O históricosocial do familiar e colhido pelo serviço social
que repassa as informações ao médico que
realiza o boletim por telefone. O serviço social e
psicologia identificam familiares que estão no
grupo de risco, em isolamento com sintomas de
covid ou que geograficamente estão distantes. O
histórico-social do familiar e colhido pelo
serviço social que repassa as informações ao
médico que realiza o boletim por telefone.

>>>

PROJETO ATIVAMENTE:
São para pacientes lúcidos e orientados que
estão em tratamento no hospital e necessitam
de alguma maneira ativar a mente, porque ficam
muito ociosos por não receberem visita e não ter
acompanhantes. Tratam se de exercícios
mentais preparadas pela equipe da psicologia e
entregue semanalmente um kit com atividade,
lápis e caneta.

>>>

PROJETO ACOLHER:
Serviço social e a psicologia acolhem os
familiares antes e durante o boletim, prestando
orientações sobre o Covid (higiene das mãos,
não permanência em casos de sintomas gripais).
Acompanham o boletim para dar assertividade
entre médicos e familiares.

>>>

PROJETO BEBÊ:
Realizado em conjunto com o serviço social e
assessoria de comunicação, onde e feita foto do
bebê que foi para UTIN/UCIN e a mãe encontrase internada na instituição com Covid. A foto e
impressa e entregue a mãe.

>>>

VISITA VIRTUAL:
São para pacientes que estão lúcidos e
orientados. Quando a família vem buscar o
boletim e realizado esse momento em que o
familiar fica em frente ao computador e o
paciente através do tablet tem um momento de
interação.

>>>

PROJETO ENCANTANDO:
Realizando duas vezes por semana, com o
objetivo de acolher os familiares dos pacientes
que aguardam o boletim médico. Por se tratar de
um momento de dor e sofrimento em que não
podemos acalentar com um abraço, acolhemos
cantando.

>>>

VISITA HUMANIZADA:
São destinadas a pacientes que não possuem
Covid, mas que estão com um prognostico ruim.
E liberada a visita para que os familiares possam
estar próximo ao paciente neste momento de
despedida.

>>>

CORREDOR DE PALMAS:
São para pacientes que tiveram covid e estão
recebendo alta. E entregue um certificado (Venci
o co v i d ) , o co r re d o r e rea l i za d o p e l o s
profissionais do setor em que o paciente esteve
internado.

>>>

ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
O Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves,
adota o Protocolo de Classificação de Risco de
Manchester com cinco níveis de classificação.

>>>

COMEMORANDO A VIDA:
E a comemorado o aniversário dos pacientes
que estão internados. E levado um bolo e
dependendo do estado de saúde que apresente
e realizado visita humanizada ou virtual dando a
oportunidade dos familiares de cantar parabéns
ao paciente.

>>>

BAZAR:
Todos os objetos doados são vendidos em prol
suprir as necessidades do hospital e/ou do
paciente em suas demandas sociais. (Suspenso
devido a Pandemia).

>>>

COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES:
Coordenado pela Capelania, a cada dois meses
são comemorados os aniversários dos
colaboradores; consta da programação um
momento de celebração litúrgica com reflexão e
cânticos. (Suspenso devido a Pandemia).

AÇÕES SOCIAIS

>>>

OFICINA DE ARTES MANUAIS:
Trabalho oferecido por voluntárias para as mães
do setor materno infantil (todos os materiais são
oferecidos pelas voluntárias). Este trabalho tem
o objetivo de ensinar as mães a confecção de
artesanato como forma de melhoria de renda
quando receberem alta e o preenchimento do
tempo ocioso com a realização de tarefas de
natureza espontânea que contribuem para
melhoria do bem-estar no enfrentamento do
binômio saúde – doença. (Suspenso devido a
Pandemia).

>>>

VOLUNTARIADO:
O voluntariado surgiu no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves em julho de 2014 e consiste
naquela pessoa que dedica parte do seu tempo e de seus dons/habilidades em favor do outro.
Na instituição existe dois tipos de voluntariados:
Área Espiritual: São pessoas capacitadas
que oferecem a paciente e acompanhante o
apoio espiritual por meio de orações e
mensagens de força e superação.
Área Social: São pessoas que oferecem
lanches aos pacientes e acompanhantes
que estão em diversas recepções do
hospital. (Suspenso devido a Pandemia).

>>>

PROJETO CAFÉ COM FÉ:
Auxílio através de distribuição gratuita de
alimento para os acompanhantes de pacientes e
p r ó p r i o s pa c i e n t e s n o s a t e n d i m e n t o s
ambulatoriais e distribuição de lanche em todas
as recepções do HEJSN.(Suspenso devido a
Pandemia).

>>>

PROJETO CAFÉ FRATERNO:
Desenvolvimento de Ação Social,
AEBES/Hospital Estadual Dr. Jayme Santos
Neves X Instituto Autoglass, na prestação de
serviços de preparo e distribuição de lanches
para pacientes e acompanhantes nas unidades
ambulatoriais, recepção da U&E da maternidade
do HEJSN. (Suspenso devido a Pandemia).

>>>

MUSICALIZAÇÃO HOSPITALAR:
Musicalização e cantigas que trazem momentos
de descontração e conforto aos pacientes e
funcionários dos hospitais através de grupos
voluntários de musicalização. (Suspenso devido
a Pandemia).

>>>

CAMPANHAS PARA DOAÇÃO DE SANGUE, MEDULA ÓSSEA:
Abordagem aos familiares fomentação sobre a
importância de doação de sangue, feita
diariamente durante a espera para o boletim.

