Ano XVI – Nº 886– 25/08/2017
Médico repassa doações ao HSA

O médico Edilson Burmann fez o repasse de
doações para o Centro Obstétrico do Hospital Santo Ângelo.
Foram entregues um climatizador e duas televisões Smart.
O provedor Odorico Bessa Almeida agradeceu as
doações feitas pelo médico e destacou o grande gesto
solidário.
Na entrega estiveram presentes a vice-provedora,
Iara Fortes, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, e a gerente
de enfermagem, Maristane Almeida.

Treinamento com a equipe de
higienização

Aconteceu, na segunda-feira, 21, treinamento da
equipe de higienização, no auditório do HSA. A atividade foi
coordenada pela gestora do setor de Sanificação,
Lavanderia e Costura, Mirtes Segatto.
Na oportunidade, o técnico da empresa fornecedora
da linha de produtos ao HSA explicou a correta utilização e
manipulação durante o processo de limpeza. O treinamento
tem como objetivo evitar o desperdício de produto, assim
como proporcionar mais eficiência e economia, com melhor
resultado.

Programa de Integração

Foi realizada, na quinta-feira, 24, mais uma edição do
Programa de Integração dos Novos Colaboradores (PINC)
do Jovem Aprendiz. Na abertura, pela manhã, a psicóloga
do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, e a estagiária
Caroline Lemos, fizeram a apresentação geral do Hospital
Santo Ângelo aos novos colaboradores. Na sequência, Ana
Flores, do Departamento Pessoal, falou detalhes sobre o
setor. Depois a enfermeira coordenadora do SCIH, Daiane
Prestes, explicou as ações desenvolvidas pela Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no Hospital Santo
Ângelo.
À tarde, a enfermeira do Trabalho, Eduarda Perim
Motta e a técnica de Segurança no Trabalho, Narca
Frederich, destacaram as medidas de prevenção de
acidentes efetuadas no HSA Os novos colaboradores
também conversaram com o diretor administrativo, Marcelo
de Oliveira Borges, e o consultor hospitalar, Edermar Paula
da Costa.

Unidade B

No dia 10 de agosto aconteceu a reunião mensal da
Unidade B. A atividade foi coordenada pela enfermeira
gestora, Márcia Kohn. Na abertura, Otávio Possebom,
responsável pelo Departamento Pessoal, apresentou o
processo de implantação do eSocial.
Já a enfermeira Márcia abordou temas como o
aprazamento das prescrições médicas, rotinas sobre
isolamento e curativos especiais, entre outros assuntos da
Unidade B. Teve, ainda, uma confraternização com os
aniversariantes do mês de agosto que atuam na unidade.

Encontro das CIHDOTTs é
destaque na imprensa

Nesta semana, a enfermeira coordenadora da
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplantes, Fernanda França, juntamente com a
enfermeira Denise Guerin, esteve divulgando na imprensa o
III Encontro das CIHDOTTs da Região Missioneira, que será
no dia no dia 1º de setembro, Salão Azul do Clube Gaúcho
e a 1ª Corrida de Incentivo à Doação de Orgãos no dia 3 de
setembro.
Elas estiveram dando entrevista ao apresentador
Paulo Renato Ziembowicz, no programa Aldeia Global, na
Rádio Sepé Tiaraju e também ao radialista Luiz Roque
Kern, no programa Rádio Visão, na Rádio Santo Ângelo. Na
oportunidade fizeram ampla divulgação do evento que
reunirá profissionais das CIHDOTTs da região.

Fernanda explicou que as inscrições para o III
Encontro das CIHDOTTs poderão ser feitas no Caixa do
Hospital Santo Ângelo, no setor de internação, sendo o
valor para estudante e funcionário de R$ 15 e para
profissionais de saúde, R$ 25.
Já a enfermeira Denise Guerin explicou que as
inscrições para a corrida poderão ser efetuadas no site
www.ucrsm.com.

Bohn Gass anuncia recursos ao
Hospital Santo Ângelo
No
início do mês,
o
deputado
federal, Elvino
Bohn
Gass
(PT), esteve
visitando
o
Hospital
Santo Ângelo.
O parlamentar
reuniu-se com
a vice-provedora, Iara Fortes, o diretor técnico, Loi Roque
Biacchi, o vice-prefeito de Santo Ângelo, Bruno Hesse,
assim como com a gerente de enfermagem, Maristane
Almeida, e o assessor administrativo, Fermino Zucoloto
Batista, o presidente do PT, Adelmo Fonseca, e o exvereador Gilberto Corazza.
Na oportunidade, o parlamentar anunciou a
liberação de R$ 200 mil para a aquisição de equipamentos
ao HSA. e reafirmou o fortalecimento da parceria com a
instituição de saúde.
Bohn Gass também esteve visitando o setor de
Raio-X do HSA onde estão em funcionamento novos
equipamentos adquiridos com emenda parlamentar do
deputado federal que tem sido um importante parceiro do
hospital.

UTI NEONATAL
A enfermeira
gestora
da
UTI
Neonatal,
Aline
Rebelato coordenou,
na quarta-feira, 23
reunião da unidade.
Durante a atividade,
a
enfermeira
coordenadora
do
SCIH, Daiane Prestes, apresentou gráficos indicadores de
IRAS (Infecção Relacionada à Assistência à Saúde) do
último trimestre, bem como explicou ações para prevenção
e controle de infecção hospitalar. Também mostrou gráficos,
indicando o consumo de sabonete líquido e álcool gel do
setor, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde
(OMS).
Já o coordenador do Departamento Pessoal, Otávio
Possebom, tratou da gestão do ponto e escalas, horas
extras, assim como detalhou o processo de implantação do
eSocial. Enquanto Aline Rebelato falou sobre medicações
manipuladas e outros assuntos das rotinas da unidade. A
enfermeira gestora também parabenizou a equipe pelo
trabalho de organização na unidade.

