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III Encontro das CIHDOTTs
acontece no Clube Gaúcho

O Salão Azul do Clube Gaúcho é palco do III
Encontro das CIHDOTTs da Região Missioneira. A abertura
aconteceu na manhã de sexta-feira, 1º de setembro, com a
participação do provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor
administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi
Biacchi, o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos
Cavalheiro, a coordenadora da 12ª Coordenadoria Regional
de Saúde, Margarete Forlin, a gerente de enfermagem,
Maristane Almeida, a coordenadora da CIHDOTT, Fernanda
França, entre outros.

Na cerimônia de abertura, o provedor do HSA
destacou o trabalho desenvolvido pela Comissão IntraHospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplante a um público formado por médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos,
assistentes
sociais,
biomédicos,
fisioterapeutas,
bioquímicos, contadores, gestores, administradores, entre
outros profissionais de saúde da região.
Durante a manhã, a enfermeira Rochele Cruz
apresentou a palestra “A Logística da Cirurgia de Retirada
de Múltiplos Órgãos, Coordenação de Sala de Cirurgia”. Na
sequência, a médica Joise Wottrich, responsável pelo
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e
intensivista da UTI Adulto do HSA ministrou a palestra “A
Manutenção do Potencial Doador”.

Hoje à tarde, às 14 horas, prossegue a atividade com
Ruth Dorneles, especialista em Tecnologia de Informação
em Saúde GHC/Fiocruz e MBA Auditoria em Saúde. Ela vai
apresentar o tema “Gestão de Informação e Financiamento
em busca Ativa de órgãos e Transplantes”.

Campanha de Higienização
das Mãos na UTI Neonatal

Na quarta-feira, 30 de agosto, teve inicio a
Campanha de Higinização da Mãos na UTI Neonatal. A
médica responsável pela Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar e da UTI Adulto, Joise Wottrich e a enfermeira
coordenadora do SCIH, Daiane Prestes, apresentaram
detalhes da campanha à equipe. Participaram da atividade
o médico responsável pela UTI Neonatal, Guilherme Dutra
Pinheiro, e a médica pediatra Camila Copetti.
Joise explicou que a campanha busca sensibilizar os
profissionais da importância deste cuidado e que está
avaliando a taxa de consumo de álcool gel/espuma
higienizadora e sabonete líquido em todos os setores do
hospital.
De acordo a médica a medida tem como meta a
redução dos riscos de Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde (IRAS). “Quinzenalmente uma unidade estará
recebendo recepientes com balas, além de lembrentes. O
profissional que for pegar uma guloseima deverá efetuar o
uso do alcool gel”, disse Joise.
Na campanha vai ser avaliada a média de consumo
do álcool gel para higienização das mãos. A unidade que
apresentar o maior consumo proporcional do produto será
premiada.

HSA apresenta relatório ao

Direção apresenta relatório ao
Conselho Municipal de Saúde

Aconteceu, na noite de terça-feira, 29, a reunião
mensal do Conselho Municipal de Saúde, no auditório do
Centro Municipal de Cultura. Na oportunidade, o diretor
administrativo, Marcelo de Oliveira Borges, apresentou e
discutiu o relatório e gráficos que mostram a atual situação
do Hospital Santo Ângelo. Marcelo também falou de
algumas medidas a serem adotadas pela instituição diante
dos novos desafios.
O diretor administrativo disse que nos próximos
meses estará apresentando os dados econômicofinanceiros da Instituição ao Conselho Municipal de Saúde.
A reunião contou com a participação do presidente
do Conselho Municipal de Saúde, Jerônimo Riechel, o
secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Cavalheiro,
integrantes da 12ª Coordenadoria Municipal de Saúde, além
de outros conselheiros municipais e profissionais de saúde.

Homenagem

A vice-provedora do Hospital Santo Ângelo, Iara
Fortes, recebeu, na segunda-feira, 28, homenagem da
direção e colaboradores da instituição de saúde. Iara
comemorou seu aniversário na última sexta-feira, 25. Na
foto, a advogada Valéria Hennicka, o diretor técnico, Loi
Roque Biacchi, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o
provedor Odorico Bessa Almeida, a gerente de
enfermagem, Maristane Almeida e demais colaboradores.

Direção reúne-se com lideranças

Campanha dos Lions Clubes
O Lions Clube Santo Ângelo
Centro, Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju
e Lions Clube Santo Ângelo Universitário
promovem campanha, que vai arrecadar
recursos para a obra de acessibilidade e
Pediatria do Hospital Santo Ângelo.
De acordo com integrantes dos Lions locais serão
repassados 100 mil dólares, sendo 75 mil dólares por parte
do Lions Clubs Internacional e os outros 25 mil pelos Lions
Clubes locais. Essa campanha visa arrecadar recursos
referentes ao valor da contrapartida dos clubes de serviços
de Santo Ângelo.
Uma das ações dos Lions Clubes locais é a
comercialização de pizza da Don Augusto ao preço de R$
25 nos sabores calabresa, frango catupiry, lombo catupiry e
quatro queijos. As pessoas interessadas poderão fazer suas
encomendas com integrantes dos Lions Clubes de Santo
Ângelo. As entregas serão no dia 29 de setembro. Os
pedidos poderão ser feitos pelo telefone (55) 99971 0488.

1ª Corrida de Incentivo à Doação
de Órgãos é neste domingo
Neste domingo, dia 3 de
setembro, acontecerá a 1ª Corrida de
Incentivo à Doação de Órgãos. A
atividade faz parte da programação
do III Encontro das CIHDOTTs.
O ponto de partida da corrida
será
em
frente
à
Catedral
Angelopolitana
e
os
atletas
percorrerão as principais ruas da
cidade.
A promoção é do Hospital Santo Ângelo com apoio
da Prefeitura de Santo Ângelo, através da Secretaria
Municipal de Turismo, Esportes, Lazer e Juventude, e da
M2 Running – Assessoria e Organização de Corrida de
Rua. Os interessados em participar da corrida poderão fazer
as inscrições através do site www.ucrsm.com.

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa
Almeida, reuniu-se, na segunda-feira, 28, com o deputado
estadual, Eduardo Loureiro, o prefeito Jacques Barbosa, o
presidente da Câmara de Vereadores, Adolar Queiroz, a
coordenadora da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde,
Margarete Forlin, e o presidente do Conselho Municipal de
Saúde, Jerônimo Riechel. Na oportunidade foram
apresentadas ações que serão desenvolvidas ao longo do
ano.
Também participaram do encontro o vice-prefeito,
Bruno Hesse, a vice-provedora, Iara Fortes, o diretor técnico
do HSA, Loi Roque Biacchi, o assessor de direção, Fermino
Zucoloto Batista, o vereador Vinicius Makvitz, o secretário
de Saúde, Luiz Carlos Cavalheiro, a gerente de
enfermagem, Maristane Almeida, os integrantes da diretoria
do HSA, Fernando Londero e Leo Mousquer, e a
representante da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde,
Ana Luisa München.

