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BOLETIM DIGITAL

A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição apresenta seu 27° Boletim Digital, que visa a divulgação
das atividades relativas ao desenvolvimento do Ensino e Pesquisa no âmbito da Instiuição.
Docentes da Escola Técnica GEP/GHC recepcionaram alunos do Curso Técnico em Enfermagem
No dia 1º de agosto, os docentes da Escola Técnica GHC, da Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição (GEP/GHC),
recepcionaram 25 alunos da 8ª edição do Curso Técnico em Enfermagem. Esta é a primeira turma que a instituição terá autonomia para certificá-los,
a partir da autorização do Ministério da Educação (MEC).

O primeiro dia de aula teve como objetivo realizar integração entre os estudantes, os docentes e a escola. No final da manhã, foi realizada uma roda
de conversa em que todos se apresentaram, com o intuito de mostrarem a motivação que os levou a ingressar na área de Enfermagem.
O Curso Técnico em Enfermagem da Escola Técnica GHC está organizado em quatro semestres, com carga horária de 1.200 horas teóricas e 600
horas de estágio curricular, totalizando 1.800 horas. A previsão de conclusão desta turma é para julho de 2020.

GHC conquista acesso ao
Portal de periódicos CAPES
A Gerência de Ensino e Pesquisa através de
seu Mestrado Profissional Avaliação de
Tecnologias para o SUS tem a grande
satisfação de comunicar a todos os
profissionais e serviços do Grupo que
conquistamos o acesso ao PORTAL CAPES maior portal de periódicos de artigos e livros
da América Latina e um dos maiores do
mundo. O acesso foi garantido junto a CAPES
devido ao credenciamento do Programa de
Pós Graduação na modalidade Mestrado
Profissional. Sem dúvida esta conquista
representará um avanço enorme no
desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e
Assistência do GHC.

Escola GHC sedia Curso PréCongresso de Enfermagem em
Cuidados Paliativos
Ocorreu no dia 23 de agosto, o Curso PréCongresso "Enfermagem em Cuidados
Paliativos", na Sala 5 da Escola Técnica do
Grupo Hospitalar Conceição (GHC). Esse
curso faz parte da programação do 5º
Congresso Sul Brasileiro de Dor e 1º
Congresso Gaúcho de Cuidados Paliativos,
organizado localmente pela Sociedade
Gaúcha para o Estudo da Dor (Soged), em
parceria com a Associação Catarinense de
Estudo da Dor (Aced) e com a Sociedade
Paranaense para o Estudo da Dor (SPrED).

A atividade ainda conta com apoio do GHC,
tendo o Serviço de Dor e Cuidados Paliativos
do Hospital Conceição como um dos
responsáveis pelo evento.

GEP entrega refrigeradores para o Laboratório de Tuberculose
A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição (GEP/GHC) realizou no dia 29 de
agosto, a entrega de dois refrigeradores para conservação de sangue e derivados para a Gerência
de Serviços de Diagnóstico e Tratamento do Hospital Conceição (HNSC) e utilização no Laboratório
de Tuberculose. Estiveram presentes no ato de entrega dos equipamentos, o gerente da GEP,
Geraldo Jotz, o coordenador-geral da GEP, Abrahão Assein Arus Neto, o cooordenador de pesquisa
Sérgio Antônio Sirena, o médico Fernando Anshau, o farmacêutico-bioquímico Dalton Kittler de
Mello representando a equipe do Laboratório HNSC, além dos farmacêuticos-bioquímicos Jorge
Alberto Santiago Ferreira e Anaildes Perera.

A aquisição dos referidos equipamentos foi uma iniciativa conjunta da GEP/GHC e da Diretoria do
GHC por meio da utilização dos recursos de ensino e pesquisa da instituição. Assim que ocorrer a
instalação dos refrigeradores, o Laboratório de Tuberculose entra em funcionamento.

Residência Multiprofissional em Saúde realiza evento sobre
Redução de Danos
Com o objetivo de refletir sobre as possíveis práticas de redução de danos no campo da saúde na
atualidade, a Residência Multiprofissional em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição (GHC)
realizou no dia 17 de agosto o evento "Redução de Danos: Caminho que se faz, fazendo". A
atividade será no Auditório Jahyr Boeira de Almeida, no Centro Administrativo GHC.
A Redução de Danos (RD) é uma abordagem ao fenômeno de
uso e abuso de álcool e outras drogas, que procura minimizar os
danos sociais e à saúde associados ao uso de substâncias
psicoativas. Trata-se de um conjunto de princípios e ações para
a abordagem dos problemas relacionados ao uso de drogas,
sendo utilizado internacionalmente e apoiado pelas instituições
formuladoras das políticas sobre drogas no Brasil, como a
Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SENAD) e o
Ministério da Saúde.
A atividade debateu sobre o que a Política de Redução de Danos pode ajudar, principalmente, na
Atenção Primária e Saúde Mental. Foram convidados para contribuir com o debate, o consultor em
Direitos Humanos e Redutor de Danos Domiciano Siqueira e a profissional do Centro de Referência
para o Assessoramento e Educação em Redução de Danos da Escola de Saúde Pública do Rio
Grande do Sul (ESP/RS) Rose Teresinha Mayer.
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