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HSA recebe a visita do
governador do Lions Distrito LD-4

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa
Almeida, recebeu, no sábado, 12, a visita do governador do
Lions Distrito LD-4, Domingos Plínio Klein, e sua esposa,
Marli Vogado. Eles estiveram conhecendo as instalações da
instituição de saúde. O encontro contou com a participação
da vice-provedora, Iara Fortes, do diretor técnico, Loi Roque
Biacchi, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o
assessor administrativo, Fermino Zucoloto Batista, e os
presidentes do Lions Clubes Centro, Lurdes Minussi
Pereira, Universitário, Adão Lago Pinto, e Tiaraju, Leonardo
Schoffen, entre outros integrantes dos três clubes de
serviços.
O governador pode ver de perto as obras e melhorias
realizadas no Hospital Santo Ângelo, com apoio dos Lions
de Santo Ângelo. Klein visitou a reforma do posto de
enfermagem da Unidade B, o Espaço Kids e a sala de
aplicação de medicamentos da Pediatria, assim como a
obra do Centro de Infusão de Quimioterápicos.
Durante a visita, o provedor salientou a importante
parceria que o Hospital Santo Ângelo vem tendo com os
clubes de serviços da cidade, através dos Lions Clubes e
dos Rotarys Clubes do município.

Banco de Leite completará dois
anos neste domingo

O Banco de Leite Humano estará completando dois
anos neste domingo, 20 de agosto. A nutricionista do Banco
de Leite, Marília Sima dos Santos, destaca o trabalho que
vem sendo desenvolvido por este serviço que atende a UTI
Neonatal.
Durante todo o mês de agosto está em andamento a
campanha Agosto Dourado que é desenvolvida em todo o
país pelo Ministério da Saúde. A campanha busca
conscientizar as mulheres sobre a importância do
aleitamento materno e da doação de leite que pode salvar
vidas.
A nutricionista lembra que o aleitamento materno,
além de oferecer todos os nutrientes necessários para o
desenvolvimento pleno do bebê, fortalece a imunidade do
organismo contra doenças respiratórias, alergias e diarréia.

Conferência debate Plano
Municipal de Saúde

Foi realizada, na quinta-feira, 17, na sede social do
Clube Comercial, a 9ª Conferência Municipal de Saúde de
Santo Ângelo. Em paralelo ao evento também teve a 1ª
Conferência Municipal da Vigilância Sanitária.
Participaram do evento, o diretor administrativo do
HSA, Marcelo de Oliveira Borges, o assessor administrativo,
Fermino Zucoloto Batista, o secretário municipal de Saúde,
Luiz Carlos Cavalheiro, o presidente do Conselho Municipal
de Saúde, Jerônimo Riechel, o representante da 12ª
Coordenadoria Regional de Saúde, Luiz Antônio Caetano,
entre outros.
Na conferência foi debatida a construção do Plano
Municipal da Vigilância Sanitária. De um total de 28 temas
de onde foram selecionados três que serão encaminhados
para uma discussão na Conferência Estadual de Saúde que
acontecerá de 6 a 8 de outubro, em Porto Alegre.

Santo Ângelo vai sediar III
Encontro das CIHDOTTs

Juventude, e da M2 Running – Assessoria e Organização
de Corrida de Rua. As pessoas interessadas em participar
da corrida poderão fazer as inscrições através do site
www.ucrsm.com.

Campanha de Higienização das
Mãos na Unidade A

Um bom público é esperado para o III Encontro das
CIHDOTTs da Região Missioneira, no dia 1º de setembro,
no Salão Azul, do Clube Gaúcho. O evento está sendo
promovido pelo Hospital Santo Ângelo, através da
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplantes, com apoio da direção, da gerente de
enfermagem do HSA, Maristane Almeida, e integrantes da
CIHDOTT.
De acordo com a enfermeira coordenadora da
CIHDOTT, Fernanda França, uma ampla programação
estará sendo desenvolvida durante o evento destinado a
profissionais de saúde. “O encontro vai reunir médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos,
assistentes
sociais,
biomédicos,
fisioterapeutas,
bioquímicos, contadores, gestores, administradores, entre
outros”, explica Fernanda.
PROGRAMAÇÃO
Das 8 às 8h30min, haverá o cadastramento dos
participantes. E das 8h30min às 9 horas acontecerá a
cerimônia de abertura. Já às 9 horas, a enfermeira Rochele
Cruz ministrará a palestra “A Logística da Cirurgia de
Retirada de Múltiplos Órgãos, Coordenação de Sala de
Cirurgia”. Rochele é formada pela Ulbra com extensão em
“Processos e Condutas em Centro de Materiais e
Esterilização” pelo Instituto Santa Casa de Ensino e
Pesquisa. A profissional também é enfermeira assistencial e
auxiliar técnica de coordenação da OPO 7.
Dentro da programação está previsto intervalo às 10
horas. As atividades prosseguem, às 10h30min, com a
palestra “A Manutenção do Potencial Doador” com a médica
Joise Wottrich, responsável pelo Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH), intensivista da UTI Adulto do
Hospital Santo Ângelo e especialista em terapia intensiva.
Já às 13h30min, será feita a abertura dos trabalhos à
tarde, enquanto às 14 horas será apresentada a palestra
“Gestão de Informação e Financiamento em busca Ativa de
órgãos e Transplantes”, com Ruth Dorneles, especialista em
Tecnologia de Informação em Saúde GHC/Fiocruz e MBA
Auditoria em Saúde.
INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas no Caixa do Hospital
Santo Ângelo, no setor de internação, na rua Antônio
Manoel. O valor da inscrição para estudante é de R$ 15 e
para profissionais de saúde o preço é de R$ 25. Mais
informações pelo e-mail cihdott@hospitalsantoangelo.com.
CORRIDA
Na programação especial da CIHDOTT vai ser
realizada, ainda, no dia 3 de setembro a 1ª Corrida de
Incentivo à Doação de Órgãos que será no domingo e o
ponto de partida será em frente à Catedral Angelopolitana.
A atividade está sendo organizada pelo Hospital Santo
Ângelo com apoio da Prefeitura de Santo Ângelo, através
da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Lazer e

Começou, na segunda-feira, 14, a Campanha de
Higienização das Mãos na Unidade A. A enfermeira
coordenadora do SCIH, Daiane Prestes, a enfermeira
gestora da unidade, Denise Guerin, e integrantes da equipe
participaram da atividade.
A enfermeira Daiane destaca que essa ação tem
como objetivo a redução dos riscos de Infecção
Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). “Essa
campanha já em andamento em outras unidades tem como
foco aumentar a adesão e avaliar a taxa de consumo de
álcool gel/espuma higienizadora e sabonete líquido”,
explica.
A cada 15 dias uma unidade do HSA estará
recebendo um recipiente com balas e lembretes, onde cada
profissional que pegar uma bala devera fazer o uso do
álcool gel antes e depois de qualquer contato com paciente.
No final da campanha vai ser avaliada a média geral
de consumo de álcool gel para higienização das mãos. Vai
vencer a unidade que tiver o maior consumo proporcional
ao longo da campanha.
A Campanha de Higinização das Mãos está sendo
desenvolvida pelo SCIH, através da médica Joise Wottrich
(responsável pela Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar) e a enfermeira Daiane Prestes, coordenadora do
SCIH.

