Calendário EducaSus - Novembro/2017
Data: 13/Novembro/2017
Horário: 10h30 às 12h00
Cuidados Paliativos- Abordagem multiprofissional para prevenção e alivio do sofrimento de
pacientes e familiares que enfrentam uma doença ameaçadora da vida, desde o
diagnóstico até período do luto
DESCRIÇÃO: Com uma clínica centrada no controle de sintomas e boa comunicação,
conhecer sobre Cuidados Paliativos é essencial para prover uma assistência integral ao
paciente com doença crônica grave.
Palestrante:
Dra. Marília Bense Othero
Terapeuta Ocupacional doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo.
Coordenadora do Comitê de Terapia Ocupacional da Associação Brasileira de Linfoma e
Leucemia (ABRALE).
Consultora de Ensino e Pesquisa em Cuidados Paliativos do Hospital Premier - SP.
Editora do site Caminhos da Terapia Ocupacional.
Data: 14/Novembro/2017
Horário: 10h30 às 12h00
Programa de Prevenção do Câncer Ginecológico do Hospital Amaral Carvalho (HAC)
DESCRIÇÃO: A cidade de Jaú conta com um Programa de Prevenção do Câncer
Ginecológico desde 1994. Desde então, o Programa atua de forma sistemática e contínua na
prevenção, atendimento e acompanhamento às mulheres residentes na cidade. O Programa
mostrou ser viável a longo prazo aumentando expressivamente o número de citologias
realizadas e a consequente identificação dos casos de câncer ginecológico em fase inicial
contribuindo assim com a redução da mortalidade por essa neoplasia no município.
Além da existência de um centro de referência especializado no atendimento oncológico
(Hospital Amaral Carvalho), em 2006 a cidade passou a contar também com um Registro de
Câncer de Base Populacional que registra todos os casos de câncer residentes na cidade,
incluindo os casos de colo do útero.
Palestrante:
Dr. Donaldo Veneziano
Mestre em Pesquisa e Desenvolvimento (Biotecnologia Médica) e Coordenador de Registros
do HAC- Hospital Amaral Carvalho de Jaú.
Data: 21 Novembro/2017
Horário: 10h30 às 12h00
Cláusulas obrigatórias no Contrato entre Operadoras e Hospitais
DESCRIÇÃO: Como deve ser estabelecida a relação entre uma operadora de planos e os
prestadores de serviços de saúde de sua rede contratada, referenciada ou credenciada?
Que regras devem ser obedecidas?
Palestrante:
Dr. Carlos Miranda
Advogado e Gerente de Saúde Suplementar da Fehosp

