Quinta-feira, 5 de abril de 2018

Londrina unida pelo HU
O que começou com ações pontuais desenvolvidas por um grupo de pessoas em 2015
se tornou uma entidade, oficialmente fundada em 2017
LARISSA PIAUÍ

C

om o objetivo de arrecadar
recursos para comprar novas
poltronas para acompanhantes de
pacientes atendidos no Hospital
Universitário de Londrina, um grupo de
pessoas decidiu participar de uma
Ação entre Amigos em 2015. Assim, o
que teve início como uma ajuda
pontual se transformou em uma série
de ações em benefício do HU.
Os resultados desse trabalho,
que visava o aperfeiçoamento da
infraestrutura do Hospital
Universitário, motivaram a Diretora
Superintendente do Hospital
Universitário, Elizabeth Ursi, a
convidar a enfermeira aposentada
do HU, Roseli Gil, para ser a
Embaixadora Social da instituição
em 2016.
A partir desse momento, novas
estratégias começaram a ser
elaboradas para auxiliar o HU e
assim, em 7 de junho de 2017, foi
fundada a Associação Londrina
Unida pelo Hospital Universitário –
LUHU. “A ideia veio do que
vivenciamos na rotina do hospital, as
dificuldades encontradas, e desse
modo a LUHU atua para melhorar a
infraestrutura do espaço para o
paciente, com novos equipamentos e
demais itens necessários. Porque o
HU, além de atender a toda a região
por meio do Sistema Único de
Saúde, é também um lugar formador
de novos profissionais da saúde”,
afirma Roseli Gil, atual presidente da

LUHU.
No período que antecedeu a
formalização da associação, o grupo
conseguiu a doação de
equipamentos para melhorias da
infraestrutura como: poltronas,
macas para transporte de pacientes,
aquecedores a óleo, cadeira de
parto, máquina de pressão
responsável por auxiliar na
higienização da área hospitalar,
detectores fetais, balanças
pediátricas, oxímetro portátil para
atendimento de emergências e
aparelho de anestesia para o Centro
Cirúrgico.
Estas realizações aconteceram
alternadamente com várias outras
ações, que conseguiram para o
hospital doações de roupas,
calçados, brinquedos, cestas
básicas, fraldas descartáveis
infantis, latas de leite em pó,
chinelos, mantas, tecidos e kit de
roupas para bebês de alta
vulnerabilidade social do HU.
Outra questão importante a ser
ressaltada por Roseli é que “a LUHU,
como associação, não é
subordinada ao HU nem à UEL.
Assim, nossas ações são destinadas
unicamente para atender as
prioridades estruturais do hospital.
Isso porque o HU já possui uma
associação de voluntários e a Casa
de Apoio que atuam no
acolhimento dos pacientes e
acompanhantes”, explica.
“O nosso foco é ser um captador
de recursos para contribuir com a

assistência prestada à saúde dos
usuários do SUS e assim tornar um
ambiente humanizado e moderno”,
confirma uma das fundadoras, a
enfermeira Julcemeire Akasaki.
Um dos princípios da associação
é que o paciente atendido
integralmente pelo SUS tenha mais
dignidade, porque o HU já
proporciona qualidade na equipe e
segurança, mas a estrutura esta
defasada.
“Atualmente, uma das maneiras
que temos para arrecadar dinheiro
em benefício dos usuários do HU é
por meio da comercialização do
artesanato e para isso um grupo de
mulheres voluntárias se reúne
frequentemente na casa de uma
delas ou outro espaço, para

confeccionar os produtos muito bem
elaborados gratuitamente” Afirma
Roseli.
O objetivo é ampliar as fontes de
arrecadação de recursos para
doações em beneficio ao HU, além
das rifas, eventos e artesanatos. Para
isso será lançado em breve o site
www.luhu.org.br, no qual serão
comercializados produtos com a
marca da associação como
camisetas, canecas e os bonecos
mascotes, já desenvolvidos. Os
produtos do e-commerce e a marca
foram elaborados com a colaboração
da professora Thassiana de Almeida
Miotto, do Departamento de Design
de Moda, e Danielle de Marci Tozatti,
do Departamento de Design Gráfico.

Como participar
A associação está apenas no
início, ainda não tem sede própria e
é composta por aproximadamente
30 pessoas entre atuais
funcionários do hospital e
servidores aposentados do HU.
Os interessados em participar
da LUHU como voluntários devem
preencher uma ficha de inscrição
que será submetida a uma
avaliação pela diretora executiva
e, uma vez aprovada, terá o nome
lançado no livro de associados e a
partir daí estará submetido aos
preceitos da LUHU, como cumprir

as regras do regimento interno e
respeitar as decisões da
assembleia geral. Não há custos de
mensalidade para o associado.
Os documentos e demais
requisitos para integrar a LUHU
podem ser encontrados no
endereço: https://
www.facebook.com/luhu.org/
Para realizar doações ou outras
parcerias, envie um email no
contato@luhu.org.br .
Para acompanhar as novidades
é só seguir no instagram.com/
luhulondrinaunidapelohu .

AVHU planeja aumentar atendimentos
A Associação dos Voluntários do
Hospital Universitário (AVHU) foi
fundada em 1979, com o objetivo de
atuar junto ao Hospital Universitário
da UEL (HU/UEL). A AVHU tem por
finalidade principal captar recursos
financeiros e mobilizar recursos
humanos,congregando esforços em
defesa e garantia dos direitos sócioassistenciais dos usuários
(pacientes, familiares e/ou
acompanhantes) do HU de Londrina.
A AVHU mantém uma Casa de
Apoio aos pacientes e familiares em
situação de vulnerabilidade social,
de outras localidades, que precisam
de permanência e não têm como

pagar a hospedagem. Além de
administrar a Casa, a Associação
desenvolve vários projetos e ações
para contribuir no atendimento aos
pacientes principalmente para
prosseguir o tratamento em casa,
desde medicamentos e cestas
básicas, até a disponibilização de
muletas, cadeiras de roda e de
banho e órteses, ou seja, tudo o que
é necessário para recuperação da
saúde do paciente.
Segundo a presidente da AVHU
Alexsandra Balestra, a “meta desse
ano é aumentar o número de
atendimentos na Casa de Apoio.
Para isso a Associação conseguiu

fazer a aquisição de um terreno
próximo ao HU onde pretendem
construir uma nova sede”.
Recursos - Com o objetivo de
arrecadar recursos que possibilitem
suas ações, a AVHU está cadastrada
no Programa Nota Paraná, que a
habilita a receber as notas fiscais de
qualquer cidadão, para reverter em
renda para a Associação.
“Basta que a pessoa não informe
o seu CPF e faça a doação para a
AVHU. Para facilitar a doação da nota
fiscal, a partir de abril, algumas urnas
serão disponibilizadas na Biblioteca
Central e no Ambulatório de
Especialidades do Hospital

Universitário, no Campus da UEL”,
explica a chefe da Divisão de Serviço
Social Eliane Aparecida Rodrigues.
Outra forma de arrecadar verba
é por meio da autorização de
desconto em folha por servidores
da UEL. Para tanto, o servidor pode
acessar www.sistemasweb.uel.br/
index.php, preencher e imprimir a
autorização e entregar na PRORH/
UEL ou DRH/HU.
Após a conclusão do projeto de
construção da nova casa de apoio,
a AVHU vai realizar outras
campanhas que garantam a
ampliação do atendimento aos
usuários do HU.

