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Expediente

Prossegue hoje a Semana de Serviços 
Gerais, Sanifi cação, Lavanderia e Costura

Começou na quinta-feira, 22, no auditório do HSA, 
as palestras da Semana de Serviços Gerais, Sa-

nifi cação, Lavanderia e Costura. A promoção está sendo 
organizada pela gestora destes setores, Mirtes Segatto.

Mirtes explica que o evento  busca conscientizar os 
colaboradores sobre a importância do  trabalho das 
equipes destes setores para o bom funcionamento da 
Casa de Saúde.  Ela também ressalta que está sendo 
evidenciado o papel dos colaboradores que atuam nos 
Serviços Gerais, Sanifi cação, Lavanderia e Costura.

ATIVIDADES
Na quinta-feira, 22, teve abertura das atividades com 

a manifestação do diretor técnico do Hospital Santo Ân-
gelo, Loi Roque Biacchi, que destacou o trabalho de-
senvolvido pelas equipes de Serviços Gerais, Sanifi ca-
ção, Lavanderia e Costura. A gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, também participou da atividade de 
abertura. Em seguida teve a palestra “Motivação e Tra-
balho em Equipe” com a administradora, Milena Pizzo-
lotto Meneghine, especialista em Administração Estraté-
gica, mestre em Engenharia de Produção, e professora 
do Curso de Pós-graduação da CNEC Santo Ângelo. 

Já nesta sexta-feira, 23, às 13h15min, haverá 
palestra motivacional com Dr. Palhaço (persona-

Serviço de Imagem e Diagnóstico 
atende em horário diferenciado

O Hospital Santo Ângelo lembra que seu serviço de 
imagem atende em horário diferenciado. Além de dis-
ponibilizar todos os exames de imagem, das 8 às 18 
horas, na rua Antônio Manoel, também funciona, das 
18 às 20 horas, no Pronto Atendimento, na rua Bento 
Gonçalves, oferecendo serviços de raio-X e tomografi a. 

O Hospital Santo Ângelo também não cobra a 
diferença do IPE. As pessoas interessadas pode-
rão fazer agendamento de exames particulares, 
sem fi la de espera, inclusive aos sábados pela ma-
nhã. Mais informações pelo telefone 3313 2000.

gem interpretado pelo técnico de Segurança do Tra-
balho, Marcelo Padilha). Na sequência, a médica 
responsável técnica da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH), Joise Wotrich, e a enfer-
meira gestora do Serviço de Controle de Infecção 
Hospital (SCIH), Daniele Berwanger, ministram pa-
lestra sobre o trabalho realizado nesta área no HSA.

Banco de Sangue 

A coleta de sangue no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo funciona de segunda 
a sábado, das 7 às 12h30min. Mais informa-
ções pelo telefone (55) 3313 2000 
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Geneci A. S. do Nascimento 23/02 
Jane Pedroso 23/02 
Jaqueline da Silva 23/02 
Elisiane Marks 25/02 
Gilmar Weber 25/02 
Juliana Zmora 26/02 
Daniela Tonetto 27/02 
Luana Maydana Grinchpum 27/02 
Leticia Lang Gaier 28/02 
Andrea Regina Ribeiro 01/03 
Carline Marchezan Scherer 01/03 
Claudia Lazzeri 01/03 
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Amplia número de exames no 
Laboratório de Análises Clínicas

Hospital Santo Ângelo

Novos equipamentos para o TI

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 
Santo Ângelo quase dobrou o número de 

exames nos últimos meses. A informação é da 
biomédica gestora do Laboratório de Análises 
Clínicas, Nadia da Rosa Moraes. A ampliação 
começou na segunda quinzena do mês de novembro.

De acordo com Nádia, anteriormente a média 
mensal de exames realizados pelo laboratório 
era de 12 mil e a agora passou para mais de 
20 mil. Ela explica que no laboratório são feitos 
exames de hematologia, bioquímica, microbiologia, 
imunologia, urianálise, coagulação e gasometria.

Nadia salienta que os serviços desenvolvidos 
pelo laboratório são avaliados mensalmente pelo 
Programa Nacional de Controle de Qualidade 
(PNCQ), patrocinado pela Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas. “Temos um rigoroso controle de 
qualidade interno e profi ssionais comprometidos 
com os serviços implementados no laboratório, tanto 
que recebemos no último ano o oitavo certifi cado de 
excelência em qualidade dos serviços pela Sociedade 
Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)” destaca.

Carnaval na Pediatria

Inicia colocação de piso em calçada 
da obra de acessibilidade do HSA

Dentro do processo de inovação tecnológica 
e informatização, o Hospital Santo Ângelo 
comprou novos equipamentos para o 
setor de Tecnologia da Informação (TI).

Foram adquiridos dois servidores (um  
destinado ao banco de dados do sistema 
hospitalar e outro para unidades do HSA), 
além de novos computadores da marca  Dell.

O Laboratório de 
Análises Clínicas 
do Hospital Santo 
Ângelo atende 
pacientes do 
Hospital Santo 
Ângelo e também 
o público externo. 
Na Casa de Saúde 
o laboratório 
funciona 24 horas 
por dia. Enquanto 
o horário de atendimento das pessoas que procuram os 
serviços do laboratório é das 7h15min às 12 horas e das 
13h30min às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Já nos 
sábados o atendimento acontece das 7 às 11h30min. No 
laboratório não é cobrada a diferença do IPE em seus 
exames. Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000. 

Nessa semana, começou a colocação de   piso 
intertravado  em calçada da obra de  acessibilidade 
e revitalização do HSA na rua Antônio Manoel.  

A obra  está sendo desenvolvida com recursos 
do Lions CLube Internacional e do Lions Clube 
Santo Ângelo Centro, Lions Clube Santo Angelo 
Tiaraju e Lions Clube Santo Ângelo Universitário.

O projeto acessibilidade e revitalização 
prevê área de embarque e desembarque.


