1º Encontro: aprender com o paciente
No dia 09 de março, o Núcleo Técnico e Científico de
Humanização (NTH) em ação conjunta com o Centro
Acadêmico Oswaldo Cruz (CAOC) organizou uma
visita monitorada dos calouros de medicina da USP
às enfermarias do Instituto Central do Hospital das
Clínicas para conversar com pacientes internados e
ouvir deles o que se espera de um bom médico.

Este primeiro encontro dos futuros médicos com
pacientes no hospital reuniu 104 calouros de
medicina e 30 veteranos. As unidades de internação
visitadas foram: Urologia, Reumatologia, Obstetrícia,
Clínica Médica, Gastrologia Clínica e Cirúrgica,
Transplante de Fígado e Obesidade.
A ação contou com a colaboração das equipes de
enfermagem na organização do encontro. Na véspera
da ação, a equipe do NTH foi às enfermarias e
conversou com os pacientes, convidando-os a
participar do encontro cujo objetivo era contribuir
para o processo educacional dos futuros médicos da
Faculdade de Medicina da USP com excelência nos
conceitos de humanidades e humanização em
medicina. Desta conversa com os pacientes, o NTH
coletou informações que entregues aos calouros
serviram de norteador da conversa sobre a pessoa do
paciente, muito além de sua doença.
Por: Profa. Dra. Izabel Rios,
Danielle Saito e Pedro Resende

Para garantir a segurança do paciente e alunos, foi
realizada pelo NTH uma apresentação aos alunos
sobre recomendações comportamentais e
vestimentas adequadas em ambiente hospitalar,
bem como a importância e a técnica de
higienização das mãos. No fim da apresentação, foi
entregue um frasco de álcool em gel para cada
aluno como forma de conscientização e lembrança
da atividade.
Como contribuição dos alunos para o encontro,
cada aluno doou insumos de higiene no momento
de inscrição. Foram doados às enfermarias 590
produtos. E cada aluno pode também levar um
presente de significado pessoal seu para entregar
ao paciente, realizando o encontro humano
essencial para a relação de cuidado em medicina.
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