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Inicia obra da nova fachada do
Hospital Santo Ângelo

A colocação de tapume e a remoção de árvores,
no domingo, 22, marcaram o início da obra da nova
fachada do Hospital Santo Ângelo, que será na rua 15 de
Novembro. Ao todo vai ser revitalizada uma área de
466,46 metros quadrados.
O provedor Odorico Bessa Almeida, juntamente
com o primeiro tesoureiro do HSA, Léo Mousquer,
acompanhou o início do projeto que prevê a substituição
de aberturas que se encontram
danificadas,
reposicionamento de alguns aparelhos de ar
condicionado e colocação de proteção com gradil de
alumínio. A obra também estabelece a retirada e
substituição do reboco, colocação de pastilhas azul,
cinza e outras tonalidades, dentro do padrão de cores do
Hospital
Santo
Ângelo.
O
engenheiro
do
HSA,
Eduardo
Limberger, diz que
as calçadas da rua
15 de Novembro
serão
reestruturadas
para a implantação de um estacionamento oblíquo com
17 vagas para as ambulâncias. Para isso, os passeios
públicos serão reduzidos para viabilizar a colocação de
estacionamento oblíquo na lateral do hospital. Também
está prevista nesta área a colocação de bancos e
canteiros para o plantio de árvores e flores.
O provedor destaca a importância desta obra de
revitalização que vai modernizar a estrutura do Hospital
Santo Ângelo e ao mesmo tempo disponibilizar
estacionamento para ambulâncias locais e da região que
trazem pacientes. “A obra vai solucionar um problema
que é a falta de estacionamento para as ambulâncias.
Isso vai dar mais agilidade e presteza no atendimento de
nossos pacientes”, frisou.
A obra de revitalização está sendo viabilizada com
recursos de emenda parlamentar do deputado federal,
Giovani Cherini (PR) no valor de R$ 350 mil.

Encontro discute ações de
prevenção de infecção hospitalar

Em encontro na sexta-feira, 20, a enfermeira
Cínthia Cristina Oliveski, consultora da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar do HSA, falou sobre
medidas de prevenção de infecções na UTI Neonatal.
Cínthia destacou ações que devem ser adotadas pela
equipe de profissionais do setor.
Na sequência
teve palestra com a
nutricionista, Marília
Sima dos Santos
que
explicou
detalhes
do
funcionamento do
Banco
de
Leite
Humano
e
os
critérios
rigorosos
de controle de qualidade do leite.
Depois a coordenadora da UTI Neonatal, a
enfermeira Aline Rebelato, fez reunião para discutir
assuntos gerais do setor.
A atividade foi organizada pelas enfermeiras Aline
Rebelato da UTI Neonatal e Daiane Prestes do Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar.

Lions repassa alimentos ao HSA

Um gesto solidário marcou a sexta-feira, 20,
quando o Lions Clube Santo Ângelo Centro fez o
repasse de alimentos não perecíveis para o Hospital
Santo Ângelo. Na oportunidade foram repassados vários
quilos em massas, arroz, farinha de trigo e produtos de
higiene.

A presidente do Lions, Iara Fortes, fez a entrega
dos alimentos ao provedor Odorico Bessa Almeida. No
ato estiveram presentes o integrante da diretoria do HSA,
Fernando Londero, o assessor administrativo, Fermino
Zucoloto Batista, a enfermeira chefe, Maristane Almeida,
a nutricionista Marília Sima dos Santos e a representante
do Lions, Maria Cristina Santos.

UTI Adulta

A presidente, Iara Fortes, explicou que os
alimentos foram arrecadados dentro da campanha de
Alívio à Fome, desenvolvida pelo Lions Clube Santo
Ângelo Centro. “Muitas pessoas que tem fome acabam
ficando doente. A campanha teve esse foco, pois uma
boa alimentação reflete positivamente na saúde da
pessoa”, observou.
O provedor Odorico, por sua vez, destacou a
importante parceria do Hospital Santo Ângelo com os
clubes de serviços que sempre têm ajudado a Casa de
Saúde. “A parceria com os clubes de serviços tem sido
fundamental para o hospital que desenvolve um
importante trabalho no atendimento da população local e
regional”, frisou.

Equipe do raio-X desenvolve
dinâmica de grupo
Aconteceu
na segunda-feira,
23,
a
reunião
mensal da equipe
do
raio-X.
A
atividade teve na
coordenação
a
chefe da equipe do
raio-X, Elcione Frederich. Na oportunidade foi feita
avaliação das atividades realizadas em janeiro. No
encontro também foram tratados assuntos como ações
para economia de consumo de energia elétrica, descarte
seletivo e registro do ponto. Também foi feita uma
dinâmica de grupo com os participantes da atividade.

Comunicado
O Hospital Santo Ângelo comunica que está tendo
problemas em seus telefones e com dificuldade de receber
chamada no (55) 3313 2000 devido ao serviço de
manutenção na rede externa de telefonia feita pela empresa
OI Telecomunicações. Conforme a empresa está sendo feita
a troca de um cabo danificado em trecho entre as ruas 15
de Novembro e Antônio Manoel. A previsão é de que o
serviço seja normalizado até as 20 horas desta sexta-feira, 27
de janeiro. Em virtude desta situação, o Hospital Santo
Ângelo comunica que as pessoas poderão fazer contato
com o Hospital Santo Ângelo pelo telefone 3312 6392 ou
pelos números 98451 1450, 98451 1451, 98511452.

Foi realizada na quinta-feira, 26, a reunião mensal
da UTI Adulto. A enfermeira gestora da UTI Adulto Geovana
Anschau coordenou a atividade. No encontro foi falado
sobre as normas da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH) e outros temas gerais do setor.

Lavanderia discute processo de
embalagem e distribuição
A enfermeira
gestora do setor de
Sanificação,
Lavanderia e Costura,
Rúbia Geruntho dos
Santos, coordenou, na
terça-feira, 24, reunião
mensal, com a equipe
da lavanderia. Esteve
na pauta temas como rotinas, combinações e orientações
gerais baseadas embasadas nas normas da Anvisa.
Também ocorreu treinamento sobre procedimentos
operacionais padrão (POPs) referente ao setor. Além disso,
foi falado sobre o processo de embalagem de roupa, guarda
da roupa transporte e distribuição da roupa e classificação
do lixo hospitalar.

