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Cuidados
Paliativos:
Conversas sobre
a vida e a morte
Vivemos um paradoxo de
comunicação “on-line” com
uma falta cada vez maior de
conteúdo. Fala-se muito e a toda
hora de coisas cada vez menos
importantes. É curioso – para
não dizer assustador – que haja pessoas que consigam
“conversar” na internet durante horas a fio e sejam incapazes
de manter um diálogo substancial por 10 minutos ao vivo.
O livro Cuidados Paliativos – Conversas sobre a vida e a morte
na saúde, de Vera Bifulco e Ricardo Caponero, sublinha que a
verdadeira comunicação é a conversa. E conversar é escutar,
sem pressa; olhar sem cansaço; respeitar silêncios – que
falam mais alto do que as palavras – salpicados de soluços,
de dúvidas, de incertezas e de perplexidades. A conversa
fecunda implica cultivar a reflexão, acalmar o barulho interior
que nos impede de escutar o outro. Comunicar-se é saber
estar do lado do interlocutor, em apertura vital. Esse é o fio
condutor dos cuidados paliativos, em que o profissional deve
se preparar para acolher o paciente no momento mais crítico.
Para tal, é preciso esquecer-se de si próprio e pensar no
outro. No momento da morte, como no processo de cuidar
e de curar, deve-se lembrar que o protagonista é sempre
o paciente. O profissional de saúde não passa de um bom
coadjuvante.
Saber cuidar da morte é o resultado de quem sabe cuidar da
vida. Querer ser um bom profissional, humanista e técnico,
com ciência e arte, perante a morte implica sê-lo todos
os dias da vida, nas atitudes cotidianas, em permanente
aprendizado e constante atenção para cuidar do paciente que
se confia a nós.
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Liderança na Saúde

O IQG-Health Services Accreditation
lançou a 2ª edição do Anuário
Brasileiro de Governança e
Acreditação em Saúde, com
assuntos relacionados a governança
clínica, gestão da qualidade e
liderança.
Essa edição traz diversas áreas
em que a Liderança está inserida e
mostra a importância de um bom
líder para definir o objetivo e as
estratégias da empresa, do negócio
ou do serviço proposto.
Gratuito. Pode ser solicitado em
relacionamento@iqg.com.br

Sustentabilidade em alta

A Associação Nacional dos Hospitais
Privados (Anahp) lançou o livro
Sustentabilidade Ambiental.
A obra reúne diversos cases de
sucesso de hospitais brasileiros
na área ambiental.
Consta no livro casos desde
avaliação socioambiental de
fornecedores até inovação no
tratamento de pisos para hospitais.
Download gratuito em http://anahp.com.br/
produtos-anahp/produtos-exclusivos/livro-casesde-sustentabilidade-ambiental-da-anahp

