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Unidade recebeu o título de Acreditação Nível 1 da entidade. Entrega de certificado foi
realizada em solenidade com o governador
No último dia 17 de maio, a diretora do
Instituto Brasileiro para Excelência em
Saúde (Ibes), Vanice Costa, entregou ao
governador do Estado de Goiás, José
Eliton, o certificado que confere ao
Hospital de Urgências de Trindade
(Hutrin), o título de Acreditação da
Organização Nacional de Acreditação
(ONA 1). A entrega foi realizada durante
uma solenidade na Praça da Prefeitura,
em Trindade.
Com a Acreditação, a unidade passa a
fazer parte do grupo seleto de 4,61% dos
6.140 hospitais do Brasil que dispõem
dessa certificação de excelência. “É uma
grande alegria ter um hospital acreditado em Trindade. E, com certeza, que ganha com isso são os pacientes”, afirmou
Vanice. O Hutrin, que desde 2014 é administrado pela organização social Instituto Gerir, é a quinta unidade do Estado
acreditada, um título que é concedido

Membros da diretoria do Instituto Gerir e do Hutrin, ao lado do governador José Eliton, durante entrega do certificado

às instituições de saúde que cumprem
rigorosos protocolos para a segurança
do paciente e de qualidade assistencial.
Para o governador José Eliton, a conquista da Acreditação pelo Hutrin é resultado dos investimentos e da determinação
do Governo de Goiás em promover uma

saúde pública estadual de qualidade, capaz de transformar a vida dos goianos.
“Nossos parabéns aos médicos, enfermeiros, corpo técnico e administrativo
do Hutrin por essa conquista histórica.
Sem nossos servidores, ela não seria
possível,” destacou.

trânsito
Unidade promove blitz educativa durante
Maio Amarelo

Colaboradores do hospital produziram réplicas da sinalização para alertar sobre
a importância do respeito às normas de trânsito

Blitz educativa orienta colaboradores para cuidados no
trânsito, principalmente, no percurso para o trabalho

Aderindo o Movimento Maio Amarelo,
que chama a atenção para o alto índice de acidentes e vítimas no trânsito,
o Hospital de Urgências de Trindade
Walda Ferreira dos Santos (Hutrin), por
meio da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (CIPA), promoveu uma blitz educativa no dia 4
de maio, na entrada do estacionamento
da unidade.

A iniciativa contou com a parceria dos órgãos Circunscrição Regional de Trânsito
de Goiás (Ciretran/GO) e Departamento
Estadual de Trânsito de Goiás (Detran/
GO). Os colaboradores da unidade produziram, de forma artesanal, réplicas de
placas de sinalização, cones, semáforos,
cartazes para chamar a atenção do público sobre a importância do respeito ao
Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

desafios
maternos
Palestra reforça
autoestima das mães
Atividade comemorativa contou, ainda, com café da manhã e dinâmicas
Com a palestra “A chave para ser uma
mãe de sucesso”, a coaching para mulheres, Marla Rosa de Araújo, buscou
reforçar a autoestima e a inteligência
emocional das mães que atuam no
Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hutrin). A atividade fez parte da comemoração pelo
Dia das Mães, realizada no dia 11 de
maio, no auditório da unidade, quando
foi servido um café da manhã preparado pela Nutrimax.

Colaboradoras lotam auditório da unidade para comemorar o Dia das Mães

gratidão
Café com Gratidão homenageia 40 colaboradores
Profissionais da unidade participaram da 1° edição do projeto, realizado para homenagear
funcionários elogiados pelos pacientes

Iniciativa em agradecimento pelo trabalho realizado

Cerca de 40 colaboradores do Hospital
de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hutrin) participaram da
1ª edição do Projeto Café com Gratidão,
realizado no dia 16 de maio.
O evento teve como objetivo homenagear os funcionários que se destacaram e foram elogiados pelos pacientes,

com base nos registros da Ouvidoria
Ativa.
Na ocasião, também foi exibido um vídeo com depoimentos dos pacientes
sobre o atendimento, que emocionou
os profissionais. A cantora Isabella
Arantes fez uma apresentação, enquanto o café era servido.

atividade
Campanha alerta para higienização das mãos
Serviço de Controle Infecção promove atividades de conscientização e orientação aos
profissionais da unidade
Envolvendo as equipes profissionais, o
Serviço de Controle de Infecção Relacionado a Assistência à Saúde (SCIRAS), do
Hospital de Urgências de Trindade Walda
Ferreira dos Santos (Hutrin), realizou na
manhã desta sexta-feira (25/05), a Campanha de Higienização das Mãos. A ativida-

de teve como objetivo alertar e chamar a
atenção dos colaboradores sobre a importância desse hábito, que é a principal arma
contra a infecção hospitalar e está dentro
dos protocolos de segurança do paciente.
A campanha contou ainda com a participação dos estudantes de Enfermagem da

Faculdade União de Goyazes (FUG), que
apresentaram danças e paródias com
letras voltadas para a higienização das
mãos. “É por meio deste simples gesto, de
lavar bem as mãos, que somos capazes
de salvar vidas”, afirmou o infectologista
Guillermo Sócrates.
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