REPRESENTANTES DE SAÚDE PREVENTIVA
PORQUE O TRABALHO DE SAÚDE PREVENTIVA É IMPORTANTE?
O IPAM realiza um intenso trabalho de saúde preventiva, consciente de que promovendo a saúde está
contribuindo para o bem – estar dos seus segurados. Através de um processo educativo, que busca o
envolvimento do associado, são desenvolvidas ações voltadas para a defesa da saúde e cidadania., que
favorecem a qualidade de vida. O programa de saúde preventiva está consolidado nas seguintes campanhas:
SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DO HOMEM, SAÚDE BUCAL E SAÚDE MENTAL.
O INSTITUTO POSSUI UMA EQUIPE QUE COORDENA O PROGRAMA
O programa de saúde preventiva é coordenado por uma equipe técnica multidisciplinar, composta por
assistentes sociais, psiquiatra, odontológo, psicólogo, e enfermeiro. Estes profissionais têm a responsabilidade
técnica de operacionalizar as campanhas, viabilizar o repasse de informações e construir estratégias de
divulgação. A realização deste trabalho é viabilizada em conjunto com os Representantes da Saúde para o
programa alcançar o seu principal objetivo, que é o de contribuir para o acesso à saúde dos servidores
públicos municipais e seus dependentes.
O IMPORTANTE PAPEL DOS REPRESENTANTES DE SAÚDE
O grupo de Representantes de Saúde Preventiva do IPAM é formado por servidores que, escolhidos pelos
colegas, representam seus setores de trabalho. O grupo representa o conjunto dos servidores. Através dos
Representantes, o IPAM faz as informações e orientações sobre o programa de Saúde Preventiva chegar aos
servidores,e a partir destes, aos seus familiares.
NÃO ESQUEÇA O REPRESENTANTE DA SAÚDE É ALGUÉM QUE ESTÁ CONTRIBUINDO
PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR DO SERVIDOR E DE SUA FAMÍLIA.
SÃO VÁRIAS AS ATRIBUIÇÕES
Participar das reuniões mensais da Saúde Preventiva;
Ser o elo de ligação entre IPAM e beneficiários nas ações de saúde preventiva;
 Receber informações e materiais de divulgação das campanhas de saúde preventiva do IPAM;
 Mobilizar os beneficiários para que participem das campanhas e ações de saúde preventiva;
 Avaliar as campanhas de saúde com seus colegas de trabalho;
 Participar da elaboração e das ações preventivas de saúde.
OS REPRESENTANTES PRECISAM DE TEMPO E APOIO
È importante lembrarmos que o Representante de Saúde não recebe remuneração extra para exercer suas
funções. Na verdade, ele é um voluntário, alguém que se dispõe a atuar, pensando na saúde e no bem-estar do
seu colega de trabalho.
Para isso, necessita de tempo, compreensão e apoio. Um vez por mês, o Representante participa de uma
reunião com a equipe técnica e de palestras ministradas por profissionais da área da saúde. Sem contar as
reuniões e contatos que precisa fazer com seus colegas do setor para repassar as informações, além de outras
tarefas que se fazem necessárias para o bom andamento do programa. O Programa Saúde Preventiva foi
criado para os servidores e necessita da colaboração de todos para cumprir o seu propósito. O foco do
Representante da Saúde Preventiva tem que ser o pensar no COLETIVO dos seus colegas de seu local de
trabalho.
“POR VEZES SENTIMOS QUE AQUILO QUE FAZEMOS NÃO É SENÃO UMA GOTA DE ÁGUA
NO MAR. MAS O MAR SERIA MENOR SE LHE FALTASSE UMA GOTA”. (MADRE TERESA
DE CALCUTÁ)

