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Direção apresenta dados do HSA
aos vereadores

Na sequência, os integrantes do Sesmt, os técnicos
de Segurança no Trabalho, André Blum e Marcelo Padilha,
destacaram as medidas de prevenção de acidentes. Depois,
os novos colaboradores conheceram os diferentes setores
do HSA.

Reunião de enfermagem

O provedor Odorico Bessa Almeida e o diretor
administrativo, Marcelo de Oliveira Borges, reuniram-se com
os vereadores no Parlamento municipal, na terça-feira, 11.
A atividade foi conduzida pelo presidente do Legislativo,
Adolar Queiroz. Participaram do encontro, os vereadores
Rodrigo Trevisan, Lucas Lima, Vinicius Makvitz, Paulo Silva
(Paulão), Zilá Andres, Márcio Antunes, Vando Nolasco,
Lauri Juliani, Valdonei da Luz, Paulo da Rosa e Maurício
Loureiro.
Na ocasião, o provedor apresentou dados sobre a
atual situação da instituição e esclareceu que o Hospital
Santo Ângelo é uma pessoa jurídica de direito privado, com
fins filantrópicos. Ele explicou que o Governo do Estado
atual cortou os incentivos que garantiam o repasse de R$
331 mil mensais (HIOSP). O provedor revelou, ainda, o
trabalho da direção para que o hospital obtenha o
credenciamento do serviço de alta complexidade em trauma
junto ao Ministério da Saúde.
O diretor administrativo, Marcelo de Oliveira Borges,
por sua vez, salientou que tem o diálogo como uma
ferramenta importante na busca de soluções e o
enfrentamento dos desafios do dia a dia. O gestor
apresentou aos vereadores dados parciais do hospital e
explicou que assim que fechar o primeiro semestre de 2017
passará números atualizados da instituição.

Programa de Integração

Na sexta-feira, 7, foram desenvolvidas atividade pelo
Programa de Integração de Novos Colaboradores (PINC). A
psicóloga do trabalho, Carine Bueno Fernandes, coordenou
as atividades. Primeiramente, Ana Flores, falou sobre o
Departamento Pessoal.
Em seguida a enfermeira Daine Prestes, explicou as
ações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH).

Aconteceu na sexta-feira, 7, no auditório do HSA, a
reunião mensal de enfermagem. Num primeiro momento, o
coordenador Departamento Pessoal, Otávio Possebom,
repassou novas orientações sobre as escalas e a gestão do
ponto dentro do que prevê o e-Social que entra em vigor em
2018.
Na sequência, a gerente de enfermagem, Maristane
Almeida, falou sobre o tema “qualidade da assistência”,
assim como das ações de controle de infecção e assuntos
gerais.

Entrevista

O diretor administrativo, Marcelo de Oliveira Borges,
concedeu entrevista, na quarta-feira, 12, ao programa
Aldeia Global, da Rádio Sepé Tiaraju. Na conversa com o
radialista Paulo Renato Ziembowicz explicou a situação do
Hospital Santo Ângelo e falou das medidas que estão sendo
adotadas para o equilíbrio das finanças.

Negociação com sindicatos

Na sexta-feira, 7, o diretor administrativo, Marcelo de
Oliveira Borges, reuniu-se com o Sindicato Patronal. O tema
da reunião foi o reajuste salarial 2017. A direção do HSA
também teve encontro com o Sindicato dos Empregados em
Estabelecimento de Serviços de Saúde para tratar deste
mesmo assunto.

Visita ao Banco de Sangue

Samu

A equipe do Samu visitou, na terça-feira, 11, o
prefeito Jacques Barbosa e o vice-prefeito Bruno Hesse. No
encontro também esteve presente, o secretário de
Administração, Hélio Costa.
O enfermeiro coordenador do Samu, Alex Martins
Antunes, fez a entrega de convite ao chefe do Executivo
para o evento especial do Samu RS que será desenvolvido
em Santo Ângelo. A atividade especial é em comemoração
aos 8 anos de Samu Santo Ângelo oficialmente em
funcionamento desde o dia 21 de setembro de 2009.
O evento irá acontecer no 1º B Com de Santo Ângelo
nos dias 8 e 9 de agosto. Alex explica que o cerimonial de
abertura, no dia 8, será às 13h20min, no auditório, e contará
com a presença da Coordenadora Estadual dos Serviços de
Enfermagem, Silvana Tozzo. No dia 8 a programação será
das 13h20min às 18 horas e no dia 9 das 7h30min às 18
horas.
Os organizadores esperam um público estimado de
100 profissionais do Estado entre médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem e condutores de veículo de
emergência. A atividade busca a capacitação de
profissionais que atuam no Samu, inscritos pelo Núcleo de
Educação das Urgências do RS/SAMU RS.

Lançamento da Campanha de
Higienização de Mãos
O secretário de Saúde de São Luiz Gonzaga, Valmir
Rosa Silveira, juntamente com a presidente da Comissão de
Saúde do município, vereadora Ana Barros, esteve
visitando o Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo. A
enfermeira gestora do setor, Marta Perim Motta, explicou o
funcionamento
do
Banco
de
Sangue.

Acontece na manhã da segunda-feira, 17, o
lançamento oficial da Campanha Permanente de
Higienização de Mãos, desenvolvida pelo Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do HSA. A
informação é da médica responsável pela Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar e da UTI Adulto, Joise
Wottrich. A médica explica que na segunda-feira será feito
sorteio que definirá a unidade para o lançamento. A
campanha vai englobar todos os setores do hospital.
De acordo com a médica, a campanha tem como
objetivo reduzir as taxas de Infecção Relacionada à
Assistência à Saúde (IRAS) que tem sido um desafio
permanente dos hospitais do país.
Joise salienta que a campanha busca estimular o uso
do álcool gel para higienização das mãos, como forma de
prevenir a disseminação de microrganismos que podem
transmitir doenças.

