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Prefeito quer fortalecer rede
municipal de saúde

O provedor Odorico Bessa Almeida reuniu-se com
o prefeito Jacques Barbosa, na quinta-feira, 9. Também
participaram do encontro o presidente da Câmara de
Vereadores, Adolar Queiroz, o vice-prefeito Bruno
Hesse, o secretário de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, o
diretor administrativo, Sidnei Rugeri, o diretor clínico,
Flávio Christensen, o ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge,
e o ex-prefeito de Giruá, Fabiam Thomas.
O prefeito Jacques Barbosa disse que está sendo
feito um estudo para adequações na rede municipal de
saúde e dessa forma viabilizar a abertura da Unidade de
Pronto Atendimento.
Na reunião, o ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge,
falou da sua experiência como gestor. Ele contou dos
desafios que enfrentou em Canoas para viabilizar o
funcionamento de cinco UPAs.

Homenagem ao Dia
Internacional da Mulher

A psicóloga Suzana Lunardi ministrou palestra
sobre a autoestima da mulher, na quarta-feira, 8. A
atividade foi feita com profissionais de saúde, no
auditório do HSA. A palestra foi organizada pela
psicóloga do Trabalho, Carine Bueno, Sesmt e AFUHSA.

Na oportunidade o Leo Clube Santo Ângelo Centro
fez a entrega de flores para as profissionais de saúde.
Os integrantes do Leo Clube também entregaram flores
para mães da pediatria e da maternidade. Ainda
cantaram canção de homenagem para as mães da
maternidade pelo Dia da Mulher. A enfermeira chefe
Maristane Almeida participou das homenagens.

Direção reúne-se com
coordenadores

Aconteceu na terça-feira, 7, no auditório do HSA,
reunião da direção do Hospital Santo Ângelo com os
coordenadores dos diferentes setores da instituição. O
provedor Odorico Bessa Almeida e o diretor
administrativo, Sidnei Rugeri, conversaram com os
profissionais de saúde. Na oportunidade teve
apresentação dos projetos que o HSA está
desenvolvendo para 2017.
No encontro também foram apresentados os
novos colaboradores que passam a integrar a equipe de
profissionais do HSA.
O diretor administrativo Sidnei Rugeri também
reuniu-se com a equipe de Sanificação, Lavanderia e
Costura, quando foram anunciadas mudanças na
coordenação da Unidade de Saúde Mental e do setor de
Sanificação.

Reunião da diretoria

O diretor administrativo do HSA, Sidnei Rugeri,
apresentou um balanço dos serviços realizados em 2016
durante reunião com a diretoria. Rugeri evidenciou os
números de leitos da instituição, o total de internações do
ano e os convênios, assim como os serviços de imagem,
laboratoriais, os convênios, as cirurgias eletivas e o projeto
de ampliação do Hospital Santo Ângelo.

Encontro com estagiários da URI

Na segunda e terça-feira foram desenvolvidas
atividades com estagiários dos cursos de Enfermagem e
Técnico de Enfermagem da URI. A atividade foi organizada
pela psicóloga do Trabalho, Carine Bueno. A atividade teve
como objetivo a integração dos estagiários. A enfermeira
Daiane Prestes, do Comitê de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH) falou sobre as ações desenvolvidas pelo
Hospital Santo Ângelo nesta área. Depois a equipe do
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho falou sobre o uso dos equipamentos
de proteção individual (EPIs). A enfermeira do Trabalho,
Eduarda Perim Motta e os técnicos de Segurança no
Trabalho,Narca Frederich e Marcelo Padilha desenvolveram
essa atividade.

