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II SEMANA DE ENFERMAGEM HCOR
No mês de maio comemorou-se o Dia Mundial do Enfermeiro (12.05) e para enaltecer o importante e essencial
papel dos profissionais da enfermagem na sociedade, o
Hospital do Coração de Alagoas realizou uma semana repleta de atividades voltadas ao aperfeiçoamento profissional e
reciclagem de conhecimento.
A II Semana de Enfermagem teve como
tema “A Enfermagem
na consolidação dos
elos: a prática e a
teoria numa assistência humanizada”, e
abordou
diversos
assuntos como, cuidados no tratamento de
feridas, atendimento a
pacientes renais, perfil
e protocolos de enfermagem foram alguns
dos temas explanados
durante o evento.

Todos os meses o Hospital do Coração de Alagoas
realiza encontros de profissionais da área de cardiologia para discussões de casos clínicos, bem como
reunião da Liga Cardiovascular de Alagoas. No mês
de maio o encontro foi apresentado pelos médicos
Dr. José Leitão e Dra. Adriana Cunha Calado, que
possibilitou troca de experiências de procedimentos
médicos.
No mês de Julho a reunião contou com a presença
ilustre do Prof. Dr. Rodolfo Neirotti (Argentina/Estados Unidos) que ministrou uma palestra rica em conhecimento sobre cirurgia cardiovascular adulta e
pediátrica sob o mesmo teto. O espírito de dedicação, empreendedorismo e trabalho em equipe
foram os sentimentos que marcaram sua passagem
na reunião da liga cardiovascular de Alagoas, que
traz a cada encontro, novos casos clínicos em cardiopediatria que fomentam a troca de conhecimento entre cardiologistas do nosso estado.

PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO SETORIAL
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INÍCIO DO PDCA "PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL DE ATENDIMENTO
2016" / EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO HCOR
O Hospital do Coração de Alagoas acredita e aposta
no desenvolvimento de sua maior riqueza: seus profissionais. Com isso proporciona aos seus colaboradores
e líderes condições de auto percepção, desenvolvimento e crescimento comportamental, tendo como
objetivo a contribuição no seu desenvolvimento
com foco no sucesso pessoal e profissional.
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A participação e envolvimento dos colaboradores
contribui para o desenvolvimento da melhoria contínua, esse é objetivo do Programa Desenvolvimento Setorial, que visa oferecer aos colaboradores um
momento de expressarem seu posicionamento
sobre o desenvolvimento do setor/empresa no qual
trabalham, objetivando desta forma um melhor
alinhamento comportamental, técnico e consequentemente de resultados.

SESAU E HCOR/CORDIAL INAUGURAM HEMODINÂMICA NO HGE
A Secretaria de Estado da Saúde
(Sesau) entregou a população alagoana,
no mês de junho, um nova ala destinada
ao serviço de Hemodinâmica no Hospital
Geral do Estado (HGE). A Unidade de
Hemodinâmica Doutor João Fireman irá
prestar um atendimento de urgência
para pacientes infartados, oferecendo os
procedimentos de alta complexidade
como cateterismos, marca-passo, implantes de stent e angioplastias primárias. A ala foi idealizada através de um
convênio entre a Sesau, a Fundação Cordial e o Hospital do Coração de Alagoas
(HCOR/AL).

SERVIÇO DE TELEMEDICINA É IMPLANTADO
NA UPA DO TRAPICHE
Os profissionais de Enfermagem e Medicina da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do Trapiche participaram de uma
capacitação para utilização do equipamento de Telemedicina da
unidade. O serviço foi implantado em parceria com Hospital do
Coração de Alagoas (HCOR/AL) e tem o propósito de agilizar o
diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, aumentando a segurança nestas ocorrências.
“Os profissionais farão um eletrocardiograma, que será enviado
para uma Central de Plantonistas no HCOR/AL, onde cardiologistas irão confirmar ou não o problema e prescrever como o paciente deve ser assistido”, explicou a diretora médica da UPA do
Trapiche, Sandra Gico. O exame tem como objetivo aumentar o
tempo-resposta na assistência à vítima de infarto.
O Serviço de Telemedicina foi lançado em abril deste ano, pelo
Governo do Estado, e já está disponível nas UPAs de Delmiro
Gouveia e São Miguel dos Campos.

PROJETO CORAÇÃO ESTUDANTE
Com o objetivo de identificar precocemente doenças de cardiopatia
congênita em crianças de 03 a 05
anos de idade, a prefeitura de Marechal Deodoro, por meio da Fundação Cardiovascular de Alagoas
(CORDIAL), reuniu uma equipe
médica de cardiologistas, cirurgiões
cardiovasculares, pediatras, acadêmicos de medicina e paramédicos
para atender os pequenos.

Marechal Deodoro é o primeiro município contemplado com o programa que tem parceria com Hospital
do Coração (HCor), Instituto de Doenças do Coração (IDC) de Maceió,
Secretaria de Estado da Saúde
(Sesau) de Alagoas e Liga Acadêmica Cardiovascular da Universidade
Federal de Alagoas (Ufal). O projeto
foi lançado no dia 10 de junho e vai
percorrer vários municípios.
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