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Semanário chega a 800ª edição

O Semanário chega nesta sexta-feira a
edição número 800. O informativo, que tem
circulação interna no Hospital Santo Ângelo, tem
como principal objetivo divulgar as ações
desenvolvidas pelos diferentes setores da
Instituição de Saúde. A edição do Semanário é
feita por Nelmo Ten Kathen e os textos são
produzidos por Cristiano Devicari. A publicação
ainda conta com a colaboração de Lisiane Moretti
Fauda, responsável pela Coluna da Qualidade.

1ª Interlocução entre Saúde Mental
e Atenção Básica abre debate para
desenvolvimento de ações nesta
área

Profissionais
de
saúde
ministraram
palestra e foram apresentados integrantes e
serviços da RAPS
Na sexta-feira, 11, foi realizada a 1ª
Interlocução entre Saúde Mental e Atenção
Básica, no Centro Municipal de Cultura. A
promoção foi do Comitê Saúde Mental de Santo
Ângelo e a realização do Hospital Santo Ângelo,
12ª Coordenadoria Regional de Saúde e
Secretaria Municipal de Saúde com apoio do SOS
Vida e Fazenda Paraíso.
A abertura do evento foi feita pela
coordenadora municipal de Saúde Mental, Lori
Makvitz. Na sequência foi passado um vídeo sobre
a Rede de Atendimento Psicossocial. Depois, o
médico Diego Ledesma, representante da Atenção
Básica, explicou a dinâmica da Atenção Básica no
âmbito da Saúde Mental.
Em seguida, a coordenadora da Unidade
de Saúde Mental do Hospital Santo Ângelo, Mabel
Konzen, e o coordenador do curso de Psicologia
da URI, José Vicente Alcântara, falaram sobre o
modelo atual de Saúde Mental.

Já a coordenadora do CAPS II, Cristina
Scherbaum e a coordenadora do CAPS AD, Ione
Wagner Russi, falaram sobre a Constituição da
Saúde Mental de Santo Ângelo. E, por fim, teve a
discussão e deliberações da plenária.

PRESENÇAS
Também estiveram presentes no evento a
vice-prefeita
Nara
Damião,
o
diretor
administrativo do Hospital Santo Ângelo, Sidnei
Rugeri, a enfermeira chefe do HSA, Maristane
Almeida, a médica da Unidade de Saúde Mental
do HSA, Greta Nazário, o presidente do Conselho
Municipal de Saúde, Jerônimo Riechel, entre
outros.
RAPS
Durante a 1ª Interlocução Entre Saúde
Mental
e
Atenção
Básica
aconteceu
a
apresentação da Rede de Atenção Psicossocial de
Santo Ângelo (RAPS). A Rede de Atenção
Psicossocial de Santo Ângelo é formada pela
Unidade de Saúde Mental do Hospital Santo
Ângelo, Secretaria Municipal de Saúde, 12ª
Coordenadoria Regional de Saúde, Conselho
Municipal de Saúde, SOS Vida e Fazenda Paraíso.
EXPOSIÇÃO
Durante a apresentação da Rede de
Atenção Psicossocial foi apresentado uma
exposição de trabalhos artesanais feitos por
pacientes do CAPSi II Hakani Infantil e
Adolescente, CAPS II e CAPS Álcool e Drogas
(AD), SOS Vida, Fazenda Paraíso.

Vereadora presta homenagem ao
Samu

A equipe do Samu recebeu homenagem da
Câmara de Vereadores de Santo Ângelo. A
vereadora Jacqueline Possebom fez a entrega de
documento em reconhecimento ao trabalho deste
serviço para o enfermeiro Alex Martins Antunes,
responsável pela equipe do Samu/Salvar de Santo
Ângelo.

é do coordenador de obras do HSA, Eduardo
Limberger. Foi executada a ampliação das
instalações com a conclusão das paredes, a
instalação das redes elétrica e hidrossanitária e
terminada a parte de ventilação mecânica do
espaço. De acordo com Limberger, a obra
encaminha-se para o acabamento com a colocação
do forro de gesso, as aberturas e a pintura. A obra
de revitalização acontece na área onde antes
funcionava o antigo pronto atendimento.

Conforme a vereadora, a homenagem devese as ações voluntárias do Samu sobre ensinando
primeiros socorros em escola e instituições, assim
como levando conhecimento como medidas de
prevenção de acintes visando a preservação da
vida.

Coluna da Qualidade

Atitudes Comportamentais Adequadas no
Atendimento
A convivência social de qualidade exige do
indivíduo a observação de regras simples. Entre
essas regras, algumas são imprescindíveis :
*Ser pontual, sinal de respeito aos clientes
internos e externos.
*Utilizar expressões como “ Bom dia”, ”Boa
tarde”, “Obrigado”, “Por favor”, “Com licença”,
“Desculpe-nos pela demora”, não usar gírias,
bater na porta antes de entrar. Cumprimentar
colegas e clientes.
*Sigilo com relação aos assuntos confidenciais.
*Tom da voz moderado, principalmente em
ambientes fechados, evitando gargalhadas.
*Manter postura profissional, não sentar na cama
do paciente, ou braço do sofá.
*Não realizar comentários e assuntos particulares
com colegas na frente do paciente.
*Proibido vender produtos dentro da Instituição.
*Avisar o HSA em caso de imprevistos, como
faltas e atrasos.
*Não é permitido portar bebidas alcoólicas,
armas, drogas ou outros objetos ilícitos.
*Fazer uso da empatia e da simpatia.
*Seja proativo. Pergunte ao cliente: “Em que
posso ajudar?”.
*O “equilíbrio” do colaborador, a sua autoridade
sobre si próprio, o “dominar-se”, o seu
comportamento pessoal é considerado de grande
importância.

Mais de 70% da obra da Unacon foi
concluída

Até o momento 75% da obra da futura
instalações da Unidade de Alta Complexidade em
Oncologia (Unacon) está concluída. A informação

O provedor do Hospital Santo Ângelo
Bruno Hesse diz que a obra será inaugurada no
início de fevereiro quando a Casa de Saúde
completará 84 anos de fundação. "O projeto está
orçado em R$ 460 mil, sendo R$ 400 mil recursos
encaminhados pelo Ministério Público do
Trabalho e Justiça do Trabalho, e R$ 60 mil
contrapartida
do
hospital",
explica.
O projeto prevê a construção de 16 peças
numa área de 350 metros quadrados num espaço
da Casa de Saúde que está sendo revitalizado. No
total serão 7 leitos e mais consultório, sala de
exames, sala de manipulação quimioterápico,
posto de enfermagem, sala de aplicação de
quimioterapia, sala de expurgos, área de limpeza,
vestiários
e
sanitários.
AUTORIZAÇÃO
Após essa etapa, o HSA vai solicitar uma
vistoria das instalações pela Secretaria Estadual
de Saúde. Na sequência, encaminhará o pedido de
autorização de abertura do serviço de Oncologia
ao Ministério da Saúde.
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