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Fachada Oeste do Hospital Santo
Ângelo será reformada

Ao todo uma área de 466,46 metros
quadrados será revitalizada e haverá implantação
de estacionamento oblíquo.

O Hospital Santo Ângelo irá reformar a
fachada Oeste de suas instalações, localizada na
Rua 15 de Novembro. Ao todo será revitalizada
uma área de 466,46 metros quadrados. Haverá
substituição
de
aberturas
danificadas,
reposicionamento
de
aparelhos
de
ar
condicionado e proteção destes por um gradil de
alumínio conforme projeto.
Também será feita a retirada e substituição
do reboco e colocação de pastilhas azuis e cinzas
e outras tonalidades, dentro do padrão de cores
do Hospital Santo Ângelo.
As calçadas da rua 15 de Novembro serão
reestruturadas para a implantação de um
estacionamento oblíquo, aumentando assim o
número de vagas às ambulâncias de municípios da
região da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde
que utilizam os serviços do hospital. Para isso, os
passeios públicos serão reduzidos.
O provedor Bruno Hesse diz que a proposta
é otimizar o estacionamento sem prejudicar o
passeio e o fluxo dos carros no local. A dimensão
do passeio na lateral da instituição vai ser
reduzido de 4,50 metros para 2,50 metros. Está
prevista, ainda, nesta área que será revitalizada a
colocação de bancos e canteiros para o plantio de
árvores e flores.

Normativa interna do HSA
Comunicado

O Hospital Santo Ângelo comunica os
colaboradores que a partir deste dia 2 de
dezembro ficam estabelecidas as seguintes
normas de descanso intrajornada conforme a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
1 – Intervalo terá que ser registrado no relógio
ponto, de 15 minutos para jornadas que

ultrapassam 4 horas e não excedem de 6 horas,
sendo prolongada a jornada de 15 minutos no
final.
2 – Intervalo terá que ser registrado no relógio
ponto, de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas
sem qualquer trabalho contínuo cuja duração
exceda 6 horas.
3 – O intervalo de descanso entre jornadas terá
que ser de no mínimo 11 horas consecutivas.
4 – Fica proibido prorrogar a jornada de trabalho,
além do limite legal de 2 horas diárias.
O descumprimento destas normas internas
acarretará em sanções como advertência,
suspensão e dispensa por justa causa.

SAMU agindo na Prevenção de
acidentes
Na segunda (22) e terça-feira (23) a equipe
do Samu do Hospital Santo Ângelo estiveram no
frigorífico Alibem participando da semana SIPAT
da empresa. Na oportunidade, desenvolveram
palestra sobre Primeiros Socorros e Imobilizações
e Prevenção de Acidentes. As atividade
aconteceram nos turnos da manhã e tarde.

A equipe do Samu foi composta pelas
enfermeiras Gisele Siniak, Michele Bittencourt,
Alex Martins esAntu, os técnicos de enfermagem
Clauber Lisque, Anderson Bieger, e condutores
Tiago Calegaro, Ademir Sebastião, Inácio Valmor
e Wilnei Fontoura. Os integrantes do serviço reali
zaram palestra teórico-prática aos funcionários de
todos os setores do frigorífico Alibem e também
da granja.
Além das equipes do Samu, a Brigada de
Emergência da Alibem atuou na demonstração de
imolibização de vítimas de acidentes internos na
empresa.

Enfermeiros apresentaram experiência
da Comissão Interna de Curativos do
HSA em Florianópolis
Durante o V Congresso Brasileiro de
Prevenção e Tratamento de Feridas, realizado em
Florianópolis, as enfermeiras Maristane Almeida,
Daniele Lauxen da Rosa e Haide Guse Brissow
relataram o trabalho desenvolvido pela Comissão
Interna de Curativos do Hospital Santo Ângelo.

Na oportunidade elas relataram o caso de
um homem de 69 anos, com histórico de
tabagismo há 53 anos, com AVC com diagnóstico
de fasceíte necrosante. O paciente apresentava
lesão ulcerativa no dorso lateral direito até o
dorso lateral do pé esquerdo, com presença de
necrose extensa, exposição de tendões e secreção
purulenta.
As profissionais de saúde explicaram ao
público como foi feito o uso de curativos
especiais, gel hidratante, e utilização de
antibióticos. Elas contaram que em 19 dias o
paciente recebeu alta hospitalar e manteve
curativos ambulatoriais, obtendo bons resultados
com essa forma de tratamento.
Maristane Almeida é enfermeira chefe do
Serviço de Enfermagem; Daniela Lauxen da Rosa
é a enfermeira coordenadora da Comissão Interna
de Curativos e Haide Guse Brissow é enfermeira
integrante da Comissão Interna de Curativos.

Vamos seguir intensificando um trabalho de
conscientização em nossa comunidade”, diz.
Com o fim da Semana Nacional de Doação
de Sangue, o Banco de Sangue volta a funcionar
no seu horário normal das 7 às 12h30min de
segunda a sábado.
DOADOR
O doador precisa estar em bom estado de
saúde (não apresentar sinais de resfriado ou
alergias); ter dormido bem à noite; não ingerir
alimentos gordurosos (quatro horas antes); não
consumir bebidas alcoólicas 12 horas antes da
doação; não fumar duas horas antes, entre outros
requisitos. A pessoa deve ter idade entre 16 e 68
anos, sendo que no caso de idoso ele pode desde
que a primeira doação tenha sido feita até os 60
anos e pesar no mínimo 50 quilos.
Não pode doar quem teve doença
sexualmente transmissível; hepatite após 10 anos
de idade; sintomas de gripe ou diarreia nos
últimos sete dias; fez tatuagem nos últimos 12
meses; procedimentos odontológicos de 1 a 30
dias antes de doar, conforme caso; cirurgias de 3
a 12 meses e conforme o procedimento, poderá
ficar definitivamente inapto; uso de determinados
medicamentos; vacinas 4 semanas após a última
dose; homens e mulheres com mais de um
parceiro e que mantém relações sexuais sem o
uso de preservativo.

Semana Nacional de Doação de Sangue
obtém baixa adesão nesta edição
Dados fornecidos pelo Banco de Sango
Hospital Santo Ângelo mostram uma baixa adesão
doadores nesta edição da Semana Nacional de
Doação de Sangue. Conforme a enfermeira
gestora do Banco de Sangue, Marta Perim Motta,
nesta edição, 139 pessoas aderiram a Semana
Nacional Doação de Sangue, um número inferior a
edição do ano passado que teve 300 doadores, ou
seja, teve uma redução de 53,6%.
Para Marta foi feito um amplo trabalho de
divulgação nos jornais e emissoras de rádio. A
explicação para esse baixo número de doadores é
uma questão de conscientização. “É fundamental
que as pessoas compreendam a importância do
gesto de doar sangue que pode salvar vidas.
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