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Contribuição ao Carnê do Hospital agora
pode ser feita em cartão de crédito
Agora o Carnê do Hospital aceita sua contribuição em
cartão, nas opções crédito ou débito. Mais uma facilidade
para você contribuinte.
O processo de pagamento em cartão é mais fácil e
rápido, basta assinar um recibo no momento do pagamento
ou ainda digitar a sua senha no caso de cartões com chip.
Além do cartão existem outras maneiras de realizar
sua doação ao Carnê do Hospital, em locais autorizados, no
banco, lotéricas e no próprio Hospital Dr. Cândido Junqueira,
na divisão responsável pelo carnê.
È importante lembrar que o Carnê do Hospital
proporciona vários benefícios ao contribuinte, sendo eles:
Desconto em consulta médica, fisioterapia, psicologia,
tratamento odontológico, farmácias e laboratório, redução
de 25%, 40% e 50% no preço de exames e a partir do décimo
mês de contribuição, desconto de 100% em internações
clínicas e cirúrgicas.
Vale lembrar que todo o capital arrecadado com o
Carnê do Hospital e utilizado em melhorias na infrainstrutora da instituição de saúde e na compra de
equipamentos.
As pessoas que desejarem fazer o carnê de
contribuição podem ir ao hospital, no setor responsável pelo
carnê no período das 8h às 16h30. Para realizar o
procedimento é preciso apresentar os seguintes
documentos: Carnê Familiar: CPF, identidade, certidão de
casamento ou comprovante de união estável e certidão de
nascimento dos filhos menores de 21 anos. Carnê Individual:
CPF e da identidade.
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Hospital participa de encontro promovido pelo COREN MG
Na última sexta-feira, 25 de outubro,
funcionários do Hospital Dr. Cândido Junqueira
juntamente com as irmãs Filhas de São Camilo,
participaram no 1º Encontro de Estudantes e
Profissionais de Enfermagem, promovido pelo
COREN MG (Conselho Regional de Enfermagem).
O evento, que foi realizado na cidade de
Varginha, contou com a presença do presidente do
COREN, Rubens Schrodar Sobrinho.
Os participantes do evento puderam assistir
a várias palestras sobre Protocolo de Manchester,
segurança dos trabalhadores da saúde e aspectos
éticos e legais na administração de medicamentos.

Equipe de Enfermagem recebe treinamento
sobre cuidados com pacientes ortopédicos
Na manhã do dia 24 de outubro, os enfermeiros
do Hospital Dr. Cândido Junqueira participaram de um
treinamento sobre cuidados com pacientes
ortopédicos, ministrado por Franklin Fonseca Cunha
Júnior, ortopedista e traumatologista da instituição de
saúde.
Durante o encontro o ele falou dos cuidados no
pós operatório, curativos e atenção com o paciente
ortopédico. O médico destacou a importância de uma
assepsia bem feita para evitar qualquer tipo de infecção.
Rosiane Pereira Maciel, responsável técnica
comenta que a realização de treinamentos para a
enfermagem é de grande importância para o
esclarecimento de dúvidas e manutenção da rotina dos
profissionais. “A realização de treinamentos
proporciona uma melhoria da qualidade da assistência”,
diz.
Os profissionais de enfermagem do Hospital
participarão de palestras e treinamentos ministrados
pelo corpo clínico da instituição duas vezes ao mês.
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