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Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes

COMUNICADO SOBRE A GRIPE HN, PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DA
UENP/campus Luiz Meneghel
Frente a pandemia da Gripe HN, a UENP/campus Luiz Meneghel através da comissão executiva
do curso de Enfermagem, vem tomando medidas de prevenções conforme orientações dos órgãos
responsáveis (Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Paraná- SESA).
Em reunião com os professores de disciplinas que ministram estágios tantos nas Unidades Básicas
de Saúde (UBS), Hospitais, Centro de Apoio Psicosocial (CAPS) entre outros, ficou decidido como
medida preventiva o uso de máscaras com troca a cada 2 horas por todos os alunos e professores,
fornecidas pela instituição formadora de ensino. Essa decisão foi tomada como precaução, considerando
a atuação em linha de frente na assistência a pacientes nos diferentes âmbitos de saúde.Também
ressaltou-se a importância da lavagens das mãos e uso de álcool gel a 70%, antes a após procedimentos.
Em assembléia realizada no dia 27 de julho de 2009 entre alunos e professores do curso de
enfermagem, foram repassadas informações de acordo com o último boletim da SESA, como dados
recentes do número de casos, previsões e medidas preventivas divulgadas através da página da internet
www.saude.pr.gov.br , sendo essa a referência no Estado do Paraná.
Todas essas medidas atendem a necessidade do momento, sabendo que este é um processo
dinâmico, podendo sofrer alterações conforme orientações dos órgãos responsáveis, a comissão executiva
se mantém atenta a essas mudanças que serão repassadas sempre que necessário entre a comunidade
universitária.

Comissão executiva do curso de Enfermagem
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