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Realizada a segunda captação
de órgãos de 2017

III Fórum Missioneiro de Saúde
Mental será em agosto

A equipe da Central de Transplantes do Estado
esteve, na sexta-feira, 14, realizando a captação de órgãos
de um doador de 56 anos, de Entre-Ijuís, que teve morte
encefálica em decorrência de AVC hemorrágico. Os
profissionais, provenientes de Porto Alegre, desembarcaram
no Aeroporto Regional de Santo Ângelo, no final da tarde.
A cirurgia para captação de órgãos durou cerca de
uma hora. Na ocasião foram captados os rins do doador.
Atuaram no procedimento o médico da Central de
Transplantes, Juliano Martini, e a enfermeira Rochele
Soares. O médico do HSA, Flávio Christensen,
acompanhou o procedimento cirúrgico.
No total foram feitos três exames no paciente para
obter a confirmação do diagnóstico de morte encefálica,
sendo dois testes clínicos e um exame de imagem,
conforme protocolo da Central de Transplantes. Três
médicos avaliaram os exames.
Com a confirmação do diagnóstico de morte
encefálica, o médico neurologista e a equipe do CIHDOTT,
através da enfermeira Fernanda França, psicóloga Luciana
da Silva e assistente social, Priscila Dekeper dos Santos,
comunicou o resultado à família que autorizou a doação de
órgãos.

No dia 9 de agosto será realizado o III Fórum
Missioneiro de Saúde Mental, no auditório Iglenho Araújo
Burtet, no Parque de Exposições Siegfried Ritter. A
atividade vai ser das 8h30min às 17h30min. O evento está
sendo organizado pela médica da Unidade de Saúde
Mental, Mabel Konzen, a gestora da unidade, Rúbia
Geruntho dos Santos, a gerente de enfermagem, Maristane
Almeida, a psicóloga, Luciana da Silva, e a assistente
social, Priscila Deckeper.
Uma ampla programação estará sendo desenvolvida.
Às 8h30min acontecerá o credenciamento e o café de boasvindas. A sessão solene de abertura vai ser às 9h30min. Já
às 10 horas será tratado o tema “Vida Ativa” com o
palestrante Ubirajara Cardoso de Cardoso – psicanalista
formado na UFRGS e mestre em Educação e Ciências pela
Unijuí. A atividade terá como debatedor José Vicente de
Alcântara – coordenador do curso de Psicologia da URI
Campus Santo Ângelo. E às 11h30min, espaço para
debates, e ao meio-dia haverá intervalo para o almoço.
Enquanto, às 13h30min, haverá a apresentação do
projeto de ampliação e reforma do HSA. E às 14 horas, a
palestra “Interface do Programa de Reabilitação Profissional
na Política Pública da Previdência Social” com Caroline
Scherer, assistente social, graduada pela Unicruz e
assistente social do INSS. A atividade terá como
debatedora Giana Bernardi Vendrusculo –professora do
curso de Psicologia da URI Campus Santo Ângelo. E às
15h45min, “Apresentação da Humanização no Ambiente
Hospitalar”, com o personagem Palhaço Leleco
(interpretado pelo técnico de Segurança no Trabalho,
Marcelo Padilha). Haverá intervalo para o café às 16h30
min. Enquanto às 16h45min, vai ser abordado o tema
“Transtorno mental no trabalhador: do prejuízo ocupacional
a invalidez, com o palestrante Augusto Dutra Giacomelli,
graduado em Medicina pela Universidade Católica de
Pelotas. E, por fim, às 17h30min, haverá a entrega dos
certificados.
As inscrições poderão ser feitas no caixa do
Hospital Santo Ângelo. A ficha de inscrição está
disponibilizada no site www.hospitalsantoangelo.com.
O valor para estudantes é de R$ 15 e para profissionais,
R$ 20. Mais informações pelos telefones (55) 99692 3554
(Priscila) e (55) 99655 8073 (Luciana).

Trocas de chefias
Durante
a
reunião mensal da
Unidade A teve o
anúncio da troca de
chefia no HSA. A
enfermeira
Valdecira
Senger
foi para o setor de
Faturamento e a
enfermeira Denise
Guerin assumiu como gestora da Unidade A. A gerente de
enfermagem, Maristane Almeida, acompanhou a reunião.
OUTRAS MUDANÇAS
Loiva Bekmann, que é gestora de apoio do Serviço
de Diagnóstico de Imagem e Saúde, também assumiu o
setor de Internação. Já Elda Gomes atua como gestora do
Sami, Secretaria, Telefonista e Portaria.

21º Curso de Casal Gestante
Inicia
na
segunda-feira, 24,
o 21º Curso Casal
Gestante – Projeto
Nascer
–
do
Hospital
Santo
Ângelo.
Os
encontros,
que
prosseguirão até o
dia 28 de julho,
terão palestras de médico, fisioterapeuta, fonoaudióloga e
nutricionistas. O horário do curso será das 19h30min às
21h30min. Os casais terão que ter 75% de presença no
curso para receber o certificado de conclusão.
O curso está sendo coordenado e organizado pela
enfermeira Paula Queiroz juntamente com a gerente de
enfermagem Maristane Almeida.

Unidade B
Na
quintafeira, 20, foi realizada
a reunião mensal da
Unidade
B.
A
enfermeira gestora
do setor, Márcia
Kohn, coordenou o
encontro que tratou
das
rotinas
da
unidade,
checklist,
orientações sobre curativos especiais, registro do ponto e
identificação do paciente. Também teve comemoração com
os aniversariantes do mês.

Setor de Internação
Foi realizada
na quarta-feira, 19,
a reunião do setor
de Internação. A
atividade
foi
desenvolvida pela
nova gestora do
setor,
Loiva
Bekmann,
que
apresentou
as
ações que pretende implementar no monitoramento do
Pronto Atendimento e medidas para fortalecer a
comunicação e interação do setor. Além disso, explicou a
nova proposta visual de apresentação dos serviços
oferecidos na internação, com banco de imagens das
suítes, apartamentos especiais e quartos semi-privativos,

entre outros. Loiva repassou ainda orientações sobre a
função de cada profissional do setor.

Lançada a campanha de
Higienização das Mãos

Aconteceu, na segunda-feira, 17, na Unidade D, o
lançamento oficial da Campanha Permanente de
Higienização de Mãos, através do Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) do HSA. Conforme a médica
responsável pela Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar e da UTI Adulto, Joise Wottrich, a campanha de
sensibilização será desenvolvida em todos os setores. “O
objetivo da campanha é aumentar a adesão e avaliar a taxa
de consumo de álcool gel/espuma higienizadora e sabonete
líquido. Dessa forma reduzimos os riscos de Infecção
Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS)”, observa a
médica.
A enfermeira coordenadora do SCIH, Daiane
Prestes, explica que a cada 15 dias uma unidade do HSA
receberá um recepiente com balas e lembretes, onde cada
profissional que for pegar uma guloseima deverá efetuar o
uso do álcool gel antes e depois de qualquer contato com o
paciente.
AVALIAÇÃO
A médica Joise Wottrich ressalta que vai ser
avaliada a média de consumo do álcool gel para
higienização das mãos até o final da campanha. A unidade
que apresentar o maior consumo proporcional do produto
será premiada.

