
1932

ANO XIX- Nº 1027 - 08/05/2020
O semarário

2020

Primeiro paciente com Covid-19 
recuperado deixa o HSA

E m meio a aplausos, o paciente Osvaldir Ribeiro de 
Souza, deixou, na manhã da quarta-feira, 6, o Hos-

pital Santo Ângelo. A direção e o quadro de profissionais 
acompanharam a despedida do primeiro paciente da Co-
vid-19 recuperado, internado há seis dias no hospital. 

Ao deixar a Unidade A, o paciente foi aplaudido pelo mé-
dico infectologista, Sérgio Jaskulski, e toda a equipe que atua 
na linha de frente no combate ao novo coronavírus. 

Em seguida, o enfermeiro coordenador da Unidade A, 
Márcio Steinhauss, levou o paciente em uma cadeira de ro-
das até o setor de Internação, onde foi recepcionado pela di-
reção do Hospital Santo Ângelo e o quadro de profissionais. 
Na despedida, o colaborador, Rodrigo Machado, no embalo 
de seu violão, cantou a música “Sabor de Mel”, em um clima 
de emoção e alegria.

O Hospital Santo Ângelo comemora a alta do paciente 
que simboliza uma vitória pela vida.

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

Expediente

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Deputado Loureiro destina R$ 350 mil ao HSA

O deputado 
estadual, Edu-
ardo Loureiro, 
destinou emen-
da parlamentar 
no valor de R$ 
350 mil para o 
Hospital Santo 
Ângelo. O recur-

Doação para o Banco de Sangue 

Os baixos esto-
ques de sangue vol-
tam a preocupar o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ân-
gelo. Há necessida-
de de todos os tipos 
sanguíneos. 

A enfermeira co-
ordenadora do setor, Marta Perim Motta, explica que para a 
doação é necessário fazer o agendamento através do telefone 
(55) 3313 1444 - ramal 128. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
As pessoas interessadas podem fazer a doação no Banco 

de Sangue do Hospital Santo Ângelo que fica na rua Antônio 
Manoel. O atendimento é das 7 às 12h30min de segunda a 
sábado. Na foto, a enfermeira Marta Perim Motta, e a bio-
médica Patrícia Eich Engler.

so é para ações de enfrentamento ao coronavírus. 
No dia 29 de abril, a Secretaria Estadual de Saúde tinha 

publicado as portarias 280 e 281 que estabelecem a forma 
de repasse e aplicação dos recursos e outras informações.

A Distribuidora 
Entre-Ijuis repas-
sou, na sexta-feria, 
30 de abril, 50 litros 
de álcool líquido e 
50 unidades de ál-
cool gel. A direção 
do HSA agradece a 

HSA recebe doações da Distribuidora Entre-Ijuís

empresa.
Na foto, o médico do Trabalho, Darci Kaercher Junior,  

a coordenadora da Sanificação, Lavandeira e Costura, Mir-
tes Dinon, o gestor de compras, Paulo Carvalho, e funcio-
nários da empresa.
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Hospital Santo Ângelo

Elaine Raquel M. Lemos 08/05 
Ieda Taborda Ferreira 09/05 
Claudiane Escobar da Silva 10/
Aderi Rodrigues Braga 11/05 
Cristiane Callegaro A. Corim 11/05 
Isadora R. Machado Thiemann 11/05 
Sidnei Adelar dos Santos 11/05 
Vagner Damião Machado 11/05.
Vanessa Lourega Wendt 12/05 
Viviane Paim Finkler 12/05 
Eliseu de Oliveira 13/05 
Claudia Megier Legunde 14/05 
Marivane Elisa Schirmer 14/05 

ANIVERSARIANTES

ANJOS QUE SALVAM VIDAS

“Enfrentamos um mo-
mento difícil diante de uma 
doença desconhecida que 
tem dizimado vidas huma-
nas. É algo que afeta a socie-
dade e toca profundamente o 
sentimento das pessoas. Nós 
do hospital estamos prepara-
dos com equipes de profis-

Estado repassa equipamentos 
de proteção ao HSA

O coordenador adjunto da 12ª CRS, Nilton Abreu, 
fez o repasse, na quinta-feira, 7, ao diretor admi-

nistrativo, Marcelo Borges, de protetores faciais da marca 
Taurus, luvas, aventais e álcool gel. Na entrega o gestor de 
compras, Paulo Carvalho. No ato, também teve a entrega de 
máscaras, luvas, aventais e álcool gel.

UTI ADULTO
A ação de en-

frentamento da 
Covid-19 con-
ta com equipes 
de profissionais 
qualificados do 
Hospital Santo 
Ângelo em todas 
as unidades. Na 

Bethel 13 Angeli  doa 400 máscaras 

O Hospital San-
to Ângelo recebeu, na 
quarta-feira, 6, a do-
ação de 400 máscaras 
da Bethel 13 Angeli 
de Santo Ângelo. A 
entrega foi feita ao di-
retor administrativo, 
Marcelo Borges, pelas 
representantes Isadora 

UNIDADE A

A Unida-
de A do Hos-
pital Santo 
Ângelo é res-
ponsável pelo 
tratamento de 
pacientes sus-
peitos e con-
firmados pela 
Covid-19. A 

Fachim Heinzmann, Daniele Fogaça e Natália Polo.
As máscaras foram confeccionadas por 25 meninas que in-

tegram a Bethel 13 Angeli de Santo Ângelo.

sionais qualificados e a estrutura necessária no combate 
ao novo coronavírus em busca da proteção da vida.”

Loi Roque Biacchi
Diretor Técnico

unidade é coordenada pelo enfermeiro Márcio Stei-
nhaus. Na foto, o médico infectologista Sérgio Jaskul-
ski com a equipe de profissionais da Unidade A.

foto, a médica intensivista Joise Wottrich juntamente com 
profissionais paramentados, representando toda a equipe 
da UTI Adulto.


