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Direção recebe a visita
da Comissão de Políticas Públicas

França, o local do evento ainda será definido pela equipe
responsável pela organização do encontro.
Também participaram da atividade a enfermeira vicecoordenadora do CIHDOTT, Carline Scherer, a assistente
social, Maira Bagatini, e outros integrantes da comissão.

CCIH lança campanha de
higienização das mãos

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa
Almeida, e o diretor administrativo, Marcelo de Oliveira
Borges, receberam a visita dos vereadores Rodrigo
Trevisan (PP) e Lucas Lima (PMDB) que integram a
Comissão de Políticas Públicas e Sociais. Na oportunidade
o diretor administrativo e os edis discutiram ideias para
serem implementadas, com o objetivo de desenvolver ações
integradas para aprimoramento do atendimento na rede
pública de saúde da qual o HSA faz parte.
De acordo com os vereadores, o encontro foi
importante para que o Legislativo também possa dar sua
contribuição para um atendimento humanizado dentro da
rede pública de saúde.
Durante a reunião, o diretor administrativo falou que
o hospital sempre estará aberto ao diálogo com os
diferentes segmentos da comunidade e que irá repassar em
breve o relatório de informações com estatísticas de
atendimento, serviços e finanças do HSA. Marcelo destaca
que a ideia é realizar uma reunião mais ampla com todos os
vereadores para dar continuidade a discussão de ações na
área da saúde.

3º Encontro do CIHDOTT será no
mês de setembro

No dia 1º de setembro será realizado o 3º Encontro
do CIHDOTT Região Missioneira. O assunto foi tema de
encontro da equipe da Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. A atividade
foi desenvolvida pela enfermeira coordenadora do
CIHDOTT, Fernanda França.
Na oportunidade foi discutida a programação e os
nomes dos palestrantes que participarão do 3º Encontro do
CIHDOTT Região Missioneira. De acordo com Fernanda

Na sexta-feira, 23, foi lançada campanha de
higienização das mãos na UTI Adulto pela Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). A atividade foi
desenvolvida pela médica responsável pelo CCIH e pela
UTI Adulto, Joise Wottrich, e a enfermeira coordenadora do
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Daiane Prestes.
A enfermeira Daiane Prestes, explica que foi
colocado um pote com balas na Unidade de Terapia
Intensiva com várias orientações sobre a higienização das
mãos e o uso do álcool gel. “Cada vez que o profissional fori
pegar uma bala vai ler uma mensagem indicando para o
uso de solução alcoólica de higienização. É um trabalho
visual e sinalizado que tem um caráter educativo”, diz.
Daiane conta que essa ação iniciada na UTI Adulto
será ampliada a outras unidades do HSA.

Padronização do processo de
identificação de pacientes

Nos últimos dias, várias reuniões vêm sendo
desenvolvidas no Hospital Santo Ângelo com o objetivo da
padronização do processo de identificação do pacientes,
acompanhantes e visitantes. Na quarta e quinta-feira teve
reuniões com a equipe de profissionais do ambulatório e da
internação. Já na segunda-feira, 26, foi desenvolvida
atividade com secretárias das unidades.
Nestes encontros, a gestora dos serviços de
atendimento do HSA, Elda Gomes, está repassando
orientações e efetuando treinamentos para a padronização
do processo de identificação que será realizado na Casa de
Saúde. Enquanto o coordenador do Departamento Pessoal,
Otávio Possebom, está explicando o processo de

implantação do eSocial que entra em vigor em janeiro de
2018; e a equipe do Sesmt vem repassando orientações
sobre a gestão de resíduos sólidos.
Elda Gomes diz que novos treinamentos serão
desenvolvidos na próxima semana. Na segunda-feira, das
13 horas às 19 horas, na sala de enfermagem, treinamento
com enfermeiros que estiverem de plantão. E na segunda,
terça e quarta-feira durante o dia todo será feito treinamento
com técnicos de enfermagem.

Setor de Patrimônio

Desde o dia 22 de junho, Rafael Gutstein está
atuando como coordenador de Patrimônio. Antes estava
como auxiliar administrativo. Rafael é formado em Análise e
Desenvolvimento de Sistema.

