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Sr. Mary Jeanne Frances: Construtora da Diferença, Covington, USA 
 
 
A Irmã Mary Jeanne Frances Cleves (Covington) recebeu o Prêmio de  Contrutora da 
Diferença, do Deputado Hal Rogers, na Cerimônia, no Pavi  d  St. Claire, aos 02 de lhão o Hospital
maio de 2016. 
 

O deputado Hal Rogers, membro 
da casa dos representantes dos 
Estados Unidos, condecorou a 
Irmã Jeanne Frances com esse 
prêmio, por sua dedicação aos 
cuidados da saúde, na região de 
Morehead, Kentucky. 
 
"A Ir. Jeanne Frances exemplifica 
o que as Irmãs de Notre Dame têm 
significado para esta parte da 
nossa região," disse o deputado 
Rogers durante a cerimônia. "Mais 
do que 50 anos atrás, ela começou 

como enfermeira na sala de emergência e continua a trabalhar, até hoje, em tempo parcial, 
visitando pacientes e servindo-os. Ela ajudou a transformar a saúde, em Morehead e continua a 
servir como uma verdadeira “Construtora da Diferença”. 
 
A Irmã Jeanne Frances é atualmente o vínculo de satisfação do paciente do St. Claire Regional 
Medical Center, em Morehead, KY. Ela entrevista os pacientes antes de deixarem o hospital 
para garantir que cada visitante receba o melhor cuidado possível. 
  
A compreensão de proporcionar alto nível de saúde começou em 1963. Após um ano de 
treinamento como enfermeira, no Hospital St. Elizabeth, no Norte de Kentucky, a Irmã Jeanne 
Frances foi assessorar a abertura de St. Claire Regional Medical Center, há 100 milhas ao sul de 
Morehead , KY 
 
A primeira missão Irmã Jeanne Frances no St. Claire foi ajudar nas cirurgias. Ela fez isso por 
dez anos, antes de receber uma atribuição médica temporária, na Indonésia, que durou até o 
final da década de 1970. Ao voltar para os Estados Unidos, a Irmã Jeanne Frances retomou ao 
seu trabalho, no St. Claire, desta vez nas salas de parto e de emergência. Ao longo dos anos, ela 
trabalhou com inúmeros pacientes e fez amizades com muitos, ao longo do caminho. 
 
Após a notícia do prêmio, publicada no Facebook da página do St. Claire Regional Medical 
Center, seus amigos partilharam as suas palavras de felicitações e apoio. Uma pessoa 
comentou, "Irmã Jeanne Frances, sua bondade é o que eu me lembro, quando fui ferido, em 
1972. Eu tinha cinco anos. Deus a abençoe e parabéns pelo seu prêmio. Você fez a diferença 
para todos nós, no seu sacrifício do dia-a-dia ". 
 


