Meu hospital conseguiu!
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Hospital Sofia Feldman-HSF
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• Atuação de Enfermeiras Obstétricas na assistência ao Parto e nascimento com autonomia
junto a equipe multiprofissional no modelo colaborativo. – 80% dos parto vaginais assistido
por EO
• Capacitação (ALSO para a equipe assistencial (Médicos e Enfermeiros Obstétricos do staff
e Residentes)
• Capacitação (Reanimação Neonatal e Auxiliar de reanimação) para toda a equipe
assistencial
• Capacitação (Simulação Realística) no Hospital Albert Einstein de médicos e enfermeiros da
instituição;
• Capacitação (Pré Natal Baseado em Evidências –PRENAB) Para Médicos e Enfermeiros do
HSF e ampliação da capacitação para as UBS dos Distritos de referencia.
• Reuniões Clínicas Mensais (equipe multiprofissional) – Discussões casos/protocolos,...
• Divulgação e discussão dos indicadores mensalmente;
• Colegiado Diretor e Gestor com a participação de representantes dos usuários;
• Visita guiada a maternidade realizada pela ouvidora;
• Encontro do Casal Grávido mensal com equipe multiprofissional;

• Acompanhante e doula comunitária
• Incentivo ao contato pele a pele e ao aleitamento materno na primeira hora de vida;
• 5 PPP (CPN Helena Grecco - 3 Com banheira)
• Centro de Parto Normal Dr. David Capistrano da costa Filho (2 PPP com banheira);
• Sala de parto PP (pré-parto e parto) com banqueta, bola, banheira e cama adequada para
parto vaginal;
• Oferta de métodos não farmacológico de alívio da dor (massagem, musicoterapia,
aromaterapia, fitoterapia e outros)
• Oferta de Analgesia farmacológica ( bloqueio e óxido nitroso) treinamento da equipe para a
utilização da Analgesia inalatória (óxido nitroso);
• Núcleo terapia integrativa (gestantes puérperas, parturientes e trabalhadores ) ;
• Reunião semanal da equipe do PPA;
• Utilização de Protocolos Clínicos pela equipe;
• Utilização do Partograma;
• Pronto Atendimento Obstétrico com Acolhimento & Classificação de Risco (A&CR);
• Briefing com a equipe multiprofissional;

