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Hospitais da região buscam apoio da
AMM para obter recursos do
Governo do Estado
Os hospitais da região estiveram
reunidos com prefeitos da AMM, durante
assembleia da entidade, nesta sexta-feira, 23,
em Cerro largo. Na oportunidade, o diretor
administrativo do Hospital Santo Ângelo,
Sidnei Rugeri, juntamente com diretores do
Hospital São Luiz, de São Luiz Gonzaga, e do
Hospital São José, de Giruá, e o presidente de
Comude de Giruá, Elton Mentges, entregou
pedido de apoio ao presidente da entidade,
Fabiam Thomas.

Os gestores hospitalares buscam apoio
dos prefeitos missioneiros para três projetos
que visam buscar recursos junto ao Governo
do Estado. Os hospitais já encaminharam
projetos
às
Comissões
Intergestoras
Regionais e aos Conselhos Municipais de
Saúde para análise.
Os três projetos prevêem a obtenção de
R$ 900 mil para reformas e compra de
equipamentos para os hospitais da região. O
coordenador da 12ª Coordenadoria Regional
de Saúde, Antônio Sartori, em outro encontro
já confirmou apoio a esses projetos.

17º Curso de Casal Gestante do
Hospital Santo Ângelo inicia no dia 3
de novembro
Nos dias 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de
novembro o Hospital Santo Ângelo promoverá
o 17º Curso de Casal Gestante. Os encontros
contarão com palestras
de médicos,
enfermeiros,
psicóloga,
fisioterapeuta,

fonoaudióloga
e
psicopedagoga.
As
atividades iniciam às 19h30min e encerram às
21h30min.
Durante o curso, os profissionais de
saúde darão orientações a respeito das
internações; cuidados e diferenças entre os
partos cesariano e vaginal; modificações
físicas, período gestacional e desenvolvimento
fetal; aspectos emocionais na gestação, parto
e puerpério; psicopedagogia proporcionando
modalidades de aprendizagens saudáveis
desde o nascimento; trabalho corporal,
relaxamento e exercícios de respiração e
técnicas da Shantala.
Também haverá palestra sobre nutrição
na gestação; prevenção e controle de
infecções hospitalares e como se paramentar
no centro obstétrico, maternidade e UTI
Neonatal; técnicas de amamentação; a
cartilha do bebê; saúde bucal e higiene geral
do bebê; cuidados com recém-nascido
(vacinas e testes) e cuidados pós-alta; os
aspectos da fonoaudiologia para o recémnascido; a importância do registro de
nascimento dos bebês e a unidade do Cartório
de Registro Civil no HSA.
EQUIPE DO CURSO
O 17º Curso de Casal Gestante do
Hospital Santo Ângelo é coordenado pela
enfermeira Camila dos Santos e atuam na
equipe
organizadora
as
enfermeiras
Maristane
Almeida,
Daniele
Farias
Berwanger,
Aline
Rebelato,
Emanuele
Busatto, Daiane Prestes e Cláudia Siveris e
as nutricionistas Fabiane Dalla Corte e
Marilia Sima dos Santos.

Hospital Santo Ângelo conquista R$
250 mil para compra de
equipamentos da futura Unacon

O Hospital Santo Ângelo conquistou R$
250 mil para a compra de equipamentos para
a futura Unidade de Alta Complexidade em
Oncologia (Unacon). Os recursos são
provenientes de emenda parlamentar do
deputado federal, Osmar Terra.
O anúncio foi feito nesta terça-feira, 27,
pelo provedor Bruno Hesse, juntamente com

o vereador Vinicius Makvitz, Eunice Preta
Belinaso, Claudete Cruz, entre outras
lideranças.

O
provedor
destacou
o
apoio
importante do deputado Osmar Terra que tem
sido um parceiro importante no processo que
possibilitou a recuperação do HSA. “A
recuperação do hospital passou por muitas
mãos e diferentes partidos. E o deputado
Osmar Terra teve um papel importante neste
trabalho. Os possibilitará que compremos
equipamentos para a futura Unacon. Quando
colocarmos em funcionamento esse novo
serviço possibilitará a melhoria da qualidade
de vida e ao mesmo tempo beneficiar o
tratamento de pacientes, muitas vezes
debilitados pela quimioterapia, que hoje tem
enfrentar viagem até Ijuí”, observou.
Os recursos possibilitarão a compra de
equipamentos como mamógrafo, microscópio
laboratorial, colorador automático de lâminas,
aspirador de vapores, bisturi elétrico, entre
outros.

Brigada de Emergência faz curso de
formação

Na quarta-feira, 28, a Brigada de
Emergência do Hospital Santo Ângelo fez
treinamento de combate a incêndio. A
atividade foi desenvolvida em três módulos.
Num primeiro momento, teve curso sobre
primeiros socorros com a equipe do Samu,
com as enfermeiras Gisele Siniak e Michele
Bittencourt e o técnico Anderson Biegert.
Na sequência teve curso de adequação
da Brigada de Emergência com o tenente
Francisco Schaeff referente a NBR 14276. Em
seguida teve ação de combate a incêndio com
a equipe Serviço Especializado em Medicina,
Engenharia e Segurança no Trabalho (Sesmt)
e o tenente Francisco Schaeff. Na

oportunidade, também teve palestra com
engenheiro de Segurança no Trabalho, Valmir
Ribas, e os técnicos de Segurança do
Trabalho, Narca Frederich, André Blum e
Marcelo Padilha.
E, por fim, teve simulação de combate a
sinistro em área do Hospital Santo Ângelo.
Na quinta-feira e sexta-feira tivram
sequência os treinamentos com profissionais
do Samu, Sesmt, e o tenente Francisco
Schaeff. A atividade foi destinada a
profissionais das UTIs, Bloco Cirúrgico, e
Unidade E, dentro do Plano de Prevenção
Contra Incêndios (PPCI).

Comunicado da Nutrição

A equipe de Nutrição comunica a todos
os usuários do serviço de refeições que no
momento da marcação do almoço(até as
9hs30min), será necessário colocar no valerefeição os 4 últimos números que estão
acima do código de barras do crachá de cada
um. Assim, facilitará ao departamento pessoal
a identificação do funcionário para posterior
desconto da refeição em seu contra cheque.
Grato pela colaboração de todos!
Fabiane Dalla Corte, Nutr. responsável
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