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Semana de Enfermagem 2017
inicia na terça-feira

De 9 a 12 de maio, no auditório do HSA, será
realizada a Semana de Enfermagem 2017. A gerente de
enfermagem, Maristane Almeida, explica que uma ampla
programação estará sendo desenvolvida durante os quatro
dias de evento. O início das atividades será às 13 horas.
Na terça-feira, 9, o enfermeiro estomaterapeuta,
Rudnei Prusch da Silva, vai abordar o tema “Terapia tópico
de feridas, tecnologia e o ambiente ideal para cicatrização”.
O enfermeiro é assessor técnico da empresa Módulos e
Equipamentos. No dia 10, será a vez da enfermeira
Carmem Schuldz, falar sobre “Legislação e Ètica”. Carmen
é fiscal do COREN/RS.
Já no dia 11 haverá teatro com o tema “Higienização
das mãos”. Depois acontecerá a palestra “Mãos limpas são
mais seguras”, com a enfermeira Cinthia Oliveski –
consultora em Controle de Infecção Hospitalar e professora
do Departamento de Ciências da Saúde da UFSM/Campus
Palmeira das Missões
E, por fim, no dia 12, a nutricionista da Nestlé,
Letiane Hoffmann, vai falar sobre o tema “Consequências
da discrepância entre prescrito x infundido”. Letiane é
especialista em nutrição clínica personalizada pelo IPGS
(Instituto de Pesquisa doe Porto Alegre). Neste dia também
terá apresentação artística com Eduardo Maicá e peça
teatral com “Os CIPÁticos”.

Estagiários da URI realizam
atividade de capacitação
Foi realizada, na quinta-feira, 27 de abril, atividade de
capacitação com os estagiários do 9º semestre do curso de
Enfermagem da URI Campus Santo Ângelo. A atividade foi
desenvolvida pela professora e supervisora de estágio da
URI,
Vivian
Lemes
Lobo
Bittencourt em
conjunto com o
Serviço
de
Controle
de
Infecção
Hospitalar
(SCIH)
do
Hospital Santo
Ângelo, através
da enfermeira Daiane Prestes.
No encontro o tema
“higienização das mãos” marcou a abertura dos trabalhos.

Foi explicado que esse procedimento é a forma mais eficaz
de evitar a transmissão cruzada de infecções. Na
sequência, o assunto foram os seguintes: os diferentes tipos
de precauções no âmbito hospitalar, com precaução
padrão, contato, gotículas, aerossóis e isolamento protetor,
e os equipamentos de proteção individual (EPIs).
Também teve testes de ATP (usados como
marcadores de contaminação por adenosina trifosfato) em
três voluntários após a higienização das mãos com água e
sabão ou solução alcoólica.

Deputado Heinze visita o HSA

O provedor Odorico Bessa Almeida recebeu, na
sexta-feira, 28, a visita do deputado federal, Luis Carlos
Heinze. Participaram do encontro, o ex-prefeito, Valdir
Andres, a vice-provedora, Iara Fortes, o diretor
administrativo, Sidnei Rugeri, o diretor clínico, Flávio
Christensen, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida,
e o assessor administrativo, Fermino Zucoloto Batista.
O parlamentar pode conhecer as instalações do
Hospital e a futura Unidade de Oncologia (Unacon).
Na ocasião o provedor falou sobre o trabalho que
vem sendo feito para viabilizar o credenciamento do serviço
de oncologia e entregou ao deputado o projeto de
ampliação do HSA. O provedor buscou apoio do
parlamentar aos pleitos do hospital.

Lions repassa enxovais à Pediatria
O Lions
Clube Santo
Ângelo Centro
efetuou
a
entrega de 50
cobertores e
30
travesseiros
para a Pediatria. A entrega foi feita presidente do Lions,
Iara Fortes, ao provedor Odorico Bessa Almeida.
As doações foram resultado da rifa sorteada no
Baile do Município. Na entrega estiveram presentes o

diretor administrativo do HSA, Sidnei Rugeri, a gerente
de enfermagem, Maristane Almeida, assim como os
integrantes do Lions, Carlos Ronei Almeida, Teresinha
Almeida, Leonesildo Berte, Lunalva Matzembacker e
Sheila Moura.

Realizada reunião da direção do HSA
com as chefias dos setores

Treinamento da Brigada de
Emergência
A Brigada de
Emergência
fez
treinamento,
na
quarta-feira-feira,
3, sobre primeiros
socorros.
Na
oportunidade teve
uma simulação de
prestação
de
socorro a uma vítima que teve queda em escada no
acesso à Central de Esterilização de Materiais, com
fratura na perna e no braço. Foi avaliada a forma de
imobilização e da retirada da vítima do local. A atividade
foi desenvolvida pelos técnicos de Segurança no
Trabalho, Narca Frederich, André Blum e Marcelo
Padilha e da enfermeira do Trabalho, Eduarda Perim
Motta.

Educação Permanente
Na noite de
quinta-feira,
4,
teve o terceiro
encontro
de
treinamento dos
atendentes que
atuam no setor
de
Pronto
Atendimento,
Internação, Secretaria de Ambulatório, Serviço de
Imagem e Portaria. A psicóloga do Trabalho, Carine
Bueno Fernandes, trabalhou temas como o correto
procedimento no atendimento ao telefone, ética
profissional e comprometimento. Na semana passada,
no segundo encontro, Carine falou sobre a importância
da excelência do atendimento presencial de cada
profissional, comportamento e condutas que refletem na
qualidade do serviço.
A atividade faz parte do Programa de Educação
Permanente, desenvolvido pela Psicologia do Trabalho
do HSA.

CIPA

Aconteceu, na terça-feira, 2, a reunião mensal da
CIPA, coordenada pela vice presidente Luci Alves. Na
ocasião foi feito um balanço das ações de prevenção de
acidentes de trabalho. Também foi falado sobre 21ª
SIPAT que acontecerá no mês de outubro. Discutiu-se o
cronograma de atividades da SIPAT.

Na quinta-feira, 4, aconteceu a reunião mensal da
direção do HSA com os chefes de setores da instituição
de saúde. A atividade foi coordenada pelo diretor
administrativo, Sidnei Rugeri. A gerente de enfermagem,
Maristane Almeida, participou do encontro.
O diretor administrativo falou sobre o trabalho
desenvolvido para o aprimoramento dos serviços,
através do Programa de Educação Permanente.
Também salientou as ações voltadas à organização dos
acessos internos e externos do hospital, e no check list
das acomodações para o controle de enxovais, mobílias
e utensílios.

PRONTO ATENDIMENTO

Na quarta-feira, 3, foi desenvolvida a reunião
mensal com a equipe do Pronto Atendimento. A
enfermeira gestora do setor, Haidê Brissow, coordenou a
atividade, realizada no auditório do HSA. Um dos temas
do encontro foi a padronização da diluição de
medicamentos, conforme orientação da farmacêutica
Paula Munaretto. Também foi falado sobre assuntos
gerais do Pronto Atendimento. E no final, o coordenador
do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, repassou
orientações sobre eSocial que trata da gestão de escalas
e pontos.

