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Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a
comunicação interna e de trazer mais
informações e avisos do DRS XIII.
Centro de Gerenciamento Administrativo
REFORMA DA FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Estamos dando início a reforma da farmácia
de ação judicial, e pedimos a compreensão e
colaboração de todos em decorrência do transtorno
que isso pode causar, afinal antes saborear o omelete
é preciso quebrar os ovos.
O
objetivo
da
transferência do atendimento
da farmácia para a antiga sala
das vigilâncias é remover o
fluxo de pacientes no interior
do prédio do DRS visando
aumentar a segurança do
mesmo
e
de
nossos
colaboradores
e
também
melhorar o sistema de controle de estoque da
farmácia, a qualidade dos serviços prestados e a
qualidade de vida para os
colaboradores
que
atuam naquele setor,
pois é um projeto onde
vai organizar os espaços,
o atendimento e a forma
de trabalhar tornando
um ambiente agradável e bonito para que o dia a dia
fique mais leve para todos.
Esta mudança visa
também
melhorar
o
atendimento dos usuários
trazendo agilidade e eficácia
na
assistência
destes
pacientes.
Deixamos
aqui
nossos agradecimentos a
todos que
estão colaborando para que esta
ação aconteça.
Assim que terminarmos
voltaremos aqui para mostrar o
resultado, até breve...
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Agradecimento
Gostaria de agradecer a todos os funcionários que
no dia da vacinação
contra gripe (H1N1),
contribuíram
trazendo alimentos
para o projeto social
Quinta do bem RP.
Foram mais
de 200 quilos de
alimentos
arrecadados e revertidos
para 4 famílias e uma parte
para o Asilo do Jovem idoso
Tio
João.
Obrigado
em
especial à ZIlah e Maria
pela
iniciativa.
@quintadobemrp

O impacto da pandemia na
saúde mental das mulheres.
Enf.Janaina Torturi

A pandemia impactou a saúde mental e aspectos
comportamentais dos brasileiros. Um estudo realizado
entre maio e junho de 2020 com homens e mulheres de
várias regiões do país, mostrou que um número grande de
pessoas apresentou, durante a pandemia, sintomas de
depressão, ansiedade e estresse. Houve também maior
consumo de drogas ilícitas, de cigarros, de medicamentos
e
de
distúrbios
alimentares
(Fonte:
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/
02/14/mulheres)

EU E O AVC
Marco Ernani Hyssa Luiz

De Volta para Casa (qual das casas?):
Conversa com o amigo AVC:
Eu (Marco Nanão) e Contigo (AVC):
CONTIGO APRENDI (com o AVC):
Contigo aprendi que existem novas dimensões da alegria (e
melhores emoções...)
Contigo aprendi a conhecer todas as minhas fantasias (e um
mundo novo de ilusões).
Aprendi que uma semana dura mais de sete dias,
Que há coisas lindas que eu ainda não sabia
Felicidade foi contigo que aprendi
(Fazer maiores minhas poucas alegrias e a ser alegre
Eu contigo aprendi...)
Contigo aprendi a ver a luz na face escura dessa lua Contigo
aprendi não há presença que eu trocasse pela tua
(Que existe luz na noite mais escura)
(Contigo aprendi que em tudo existe um pouco de ternura)
Aprendi que um beijo pode ser mais doce e mais profundo
Que posso ir-me amanhã mesmo deste mundo
Que as coisas boas, eu contigo já vivi
E contigo aprendi, que eu nasci no dia em que te conheci...
Conversa comigo mesmo (todos os lados):

Nesse sentido, a pandemia trouxe mais
preocupação sobre o futuro, outra pesquisa mostra que
43% das mulheres participantes responderam ter perdido
a confiança em si mesmas. Em contrapartida, 33% dos
homens apontaram esse fato. A pandemia interferiu na
auto estima feminina, com a falta de tempo para cuidar da
aparência e principalmente da saúde, sendo um fator
preocupante, que esteve massivamente presente nas
respostas das entrevistadas, atrelado a isso, os problemas
emocionais podem levar o surgimento de doenças físicas
(AMHB; 2021 –
https://amhb.org.br/pandemia-e-a-saude-mental-damulher/)
Portanto, cuidado aos sinais que seu corpo e
mente refletem e procure ajuda profissional sempre que
necessário.
Cuidem-se
Novos Concentradores de Oxigênio
No último dia 13 de maio o
DRS recebeu 49 Concentradores
de Oxigênio que foram divididos
para todos os nosso municípios.
O concentrador
de oxigênio portátil é
uma ferramenta que
pode
auxiliar
sua
oxigenoterapia,
tratamento cuja função
é
fornecer
a oxigênio complementar para que o
paciente mantenha a saturação da
substância acima de 90%, o que é ideal
para a saúde.

PREPARO PARA CONVERSAR COMIGO: Viver é afinar o
instrumento
De dentro prá fora
De fora prá dentro
A toda hora, todo momento
Tudo é uma questão de manter
A mente quieta
A espinha ereta
E o coração tranquilo
A toda hora, a todo momento
De dentro prá fora
De fora prá dentro
A toda hora, a todo momento
De dentro prá fora
De fora prá dentro.
Feche os Olhos:
Feche os olhos e sinta um beijinho agora
De alguém que não vive sem você
Que não pensa e nem gosta de outra menina
E tem medo de lhe perder

Todo amor desse mundo, parece querida
Que está dentro do meu coração
Por favor, queridinha, divida comigo
Um pouco da minha paixão.
Coisa linda, coisa que eu adoro
A gotinha de tudo que eu choro
Coisa linda, coisa linda, uh
Coisa linda, eu quero você.
Corpo todo (postura) e Inspirado
Expirando:
Alivio, Medite e Aproveite o Dia;
Como me conhecer melhor:
Como me conhecer melhor?
QUEM SOMOS NÓS?
Pergunta para Caminho Espiritual
Prestar ATENÇÃO.
Não no mundo de fora, mas,
NO MUNDO DENTRO DE NÓS:
Toda ATENÇÃO nos pequenos Ruídos:
Vamos ESPREITAR:
Movimentos – no Corpo
Pensamentos – na Mente
Emoções – na Respiração
Respiração - Elo mágico que une Corpo – Mente – Espírito;
Nível de Energia – Vitalidade - Umbigo – Poder Pessoal
Ouvir CORAÇÃO – Som e o bater no MOMENTO
STRESS – “Coração perde coerência, ritmo e acelera,
Ansioso e Coração acelera e surge freio para acalmar
Acelera e Breca: carro com péssimo MOTORISTA”;
“Vamos NÓS pela vida e vamos Culpando tudo e todos pelos
Problemas;
Sem entender que NÓS somos RESPONSÁVEIS por tudo que
nos acontece e por nossa Atitude”;
Em vez de sermos jogados pela vida e assumir nosso timão,
sermos Pró Ativos e Positivos
Reclamamos como cegos, a MARAVILHA de estar VIVO e
perdermos a conexão com a LUZ,
com DEUS ou o GRANDE
MISTÉRIO;
Esta Obra (Áudio e Programa) é
para trazer VOCÊ para Seu
CENTRO
Para VOCÊ se conhecer melhor,
melhorar a sua qualidade de VIDA,
desenvolver a sua
ESPIRITUALIDADE, Ser MAIS FELIZ,
É a sua VIDA;
RESPIRE profundamente, entre em
Contato com seu CORAÇÃO que
mantém VOCÊ VIVO e no AGORA,
Esvazie sua MENTE de Problemas,
Sinta seu EIXO e OUÇA com a
CURIOSIDADE de uma Criança
pequena e com a ALEGRIA de um APAIXONADO,
E ao final VOCÊ PODE RESPONDER SORRINDO, SEGURO à
pergunta: QUEM É VOCÊ?
GRATIDÃO A TODOS OS AMIGOS DO DRS XIII;
E também RH e Central de Transplantes em especial;
GRATIDÃO AO DR HÉLIO e DRA OLGA (DRS); 09/02;
GRATIDÃO AO DR VINICIUS; (Neurologista): 09/02;
GRATIDÃO A DRA SORAIA E EQUIPE (Neurologistas)
GRATIDÃO AO DR LEON (Cardiologista);
GRATIDÃO A CLAUDIA E TATIELLE (Fisioterapeutas);
GRATIDÃO A TANTAS OUTRAS PESSOAS;
GRATIDÃO ESPECIAL À “SANTA” VIRGINIA e MARIANA;
GRAÇAS a DEUS: Graças a Dor;
“GRACIAS a la VIDA, que me ha dado tanto”;

NÚCLEO DE RECURSOS
HUMANOS
DRS XIII RIBEIRÃO
PRETO
No último dia 7 de maio todas as mães do
DRS receberam uma linda homenagem, com a produção
de um baner com fotos e um video elaborado pela
equipe do NRH e por Dilza M. Lupaquini.
Parabéns a todas mamães.

“Os filhos são filhos de todas as mães, e as mães são
as mães de todos os filhos.” Alziro Zarur

COMUNICADO
2ª DOSE DA VACINA
CAMPANHA CONTRA A COVID – 19
Dias: 17 e 18 de maio de 2021
Horário: 7:00h às 12:00h
Local: sala 3 - DRS XIII

Eliane de Paula Silveira Mello
Diretor Téc. I – NRH/DRS XIII - RP

