Ano XVI – Nº 869– 28/04/2017
UTI Neonatal completará 8 anos
na segunda-feira

A UTI Neonatal disponibiliza tecnologias leves para o
desenvolvimento do bebê como o método canguru, o banho
de ofurô, a rede, a musicoterapia, a diminuição de
luminosidade, o polvo e a naninha.

A equipe da unidade antecipou a comemoração do
aniversário, no sábado, 22, na sede do Clube Casusa.
Estiveram presentes o médico responsável técnico da UTI
Neonatal, o pediatra, Guilherme Dutra Pinheiro, a gerente
de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira gestora
da unidade, Aline Rebelato, e outros integrantes da equipe
multidisciplinar da unidade.

HSA conta com moderna
tecnologia para cirurgia de próstata
O HSA vem investindo em
novas tecnologias que permitem
técnicas cirúrgicas como a
realizada, na terça-feira, 18, pela
equipe
de
urologistas
do
hospital. O procedimento, inédito
na região, é chamado ressecção
endoscopia bipolar de próstata
feita
através
de
eletrovaporização prostática com Plasma Button. Nesta
cirurgia foi utilizado um aparelho ressectoscópio
bipolar/plasma.
O urologista Flávio Christensen explica que a técnica,
que reduz tempo de internação e diminui riscos de
complicações, é utilizada em homens que apresentam
obstrução na uretra, com a próstata volumosa, assim como
pacientes anticoagulados.

Direção apresenta balanço
patrimonial de 2016
Na
quintafeira, 27, o diretor
administrativo
do
HSA, Sidnei Rugeri,
fez a apresentação
do
balanço
patrimonial de 2016
durante
reunião
com a diretoria. Na
ocasião, o provedor
do HSA, Odorico
Bessa Almeida, falou sobre as audiências que manteve
em Brasília, juntamente com o diretor adminintrativo,
Sidnei Rugeri, e o ex-prefeito Valdir Andres, quando
apresentou o projeto de ampliação do hospital, assim
como tratou do processo para o credenciamento do
serviço de oncologia.

Agendamento de refeições
Nessa semana está em fase de teste a nova forma
de agendamento de refeições no HSA. A reserva poderá ser
feita através de novas plataformas tecnológicas. A
informação é do coordenador do Departamento Pessoal,
Otávio Possebom.
Ele explica que o agendamento poderá ser feito por
smartphone, em tablet disponibilizado no refeitório ou ainda
pelo site www.hospitalsantoangelo.com.
Otávio observa que a partir do dia 2 de maio somente
será aceito agendamento de refeição pelo novo sistema de
controle de ponto e refeitório.

UNIDADE A

Curso de capacitação no Hospital
Albert Einstein

O médico plantonista do Samu, Caio Coloca
Severo, o coordenador de enfermagem do serviço, Alex
Martins Antunes, e o enfermeiro Cristiano Cordeiro
realizaram curso de capacitação no IIEP- Centro de
Simulação Realística Departamento Materno Infantil do
Hospital Israelita Albert Einstein. O curso de Urgência/
Emergência Adulto Pré e Intra Hospitalar com uso de
simulação realística aconteceu entre os dias 9 e 13 de
abril.

Aconteceu nessa semana a reunião mensal da
Unidade A. A enfermeira gestora da unidade, Valdecira
Senger, coordenou os trabalhos. Na oportunidade foi
apresentado os novos modelos de escala de trabalho,
controle de ponto e outros assuntos gerais.

Inicia processo de treinamento
dos atendentes do HSA

Começou, na noite de terça-feira, 18, o
treinamento dos atendentes que atuam no setor de
Pronto
Atendimento,
Internação,
Secretaria
de
Ambulatório, Serviço de Imagem, e Portaria. A atividade,
coordenada pela psicóloga do Trabalho, Carine Bueno
Fernandes, foi destinada a secretárias, recepcionistas e
profissionais da portaria. Ao todo serão seis encontros.
Na abertura, o diretor administrativo, Sidnei Rugeri,
saudou os colaboradores e salientou a importância
desse aprimoramento permanente dos profissionais. Em
seguida a psicóloga do Trabalho desenvolveu dinâmicas
de grupo com os colaboradores. A atividade faz parte do
Programa de Educação Permanente, desenvolvido pela
Psicologia do Trabalho do HSA.

AVISO
A
AFUHSA
comunica que
nesta
sextafeira, 28, às 17
horas,
no
auditório
do
HSA,
estará
sendo feito o
cadastramento
dos associados
interessados
em
participar
do
convênio
com a Unimed
Missões.

