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Hospital Santo Ângelo investe em
tecnologia de última geração

O Hospital Santo Ângelo tem investido em novas
tecnologias para a qualificação de seus serviços. Um
exemplo disso são os equipamentos modernos de última
geração adquiridos recentemente pela Casa de Saúde.
Dentre os aparelhos estão um raio-X “arco em C” e um
aparelho de eletro-vaporização de ressecção bipolar
transuretral da próstata (RTU Bipolar).
Também foram adquiridos dois perfuradores e
serra ortopédica, da marca Macon, dois kits de serra
(craniótomo), da marca Panther, e um fixador de crânio
Mayfield que juntos somam mais de R$ 150 mil em
investimentos com recursos próprios do HSA e de
emenda parlamentar do deputado Darcísio Perondi.
O diretor clínico do HSA, Flávio Christensen,
juntamente com o neurocirurgião, Matheus Brunet, e o
cirurgião oncológico, Bruno Potrich Reichmann, e o
enfermeiro Wagner Bechorner Almeida, acompanhou a
chegada dos novos equipamentos que qualificarão ainda
mais os serviços de traumatologia, ortopedia, neurologia
e urologia.

Reunião da lavanderia

Nessa semana foi realizada reunião com a
equipe da lavanderia. O encontro foi conduzido pela
gestora do Setor de Sanificação, Lavanderia e Costura,
Mirtes Segatto que falou do novo horário de
funcionamento do setor que passou a funcionar em novo
horário desde a quinta-feira, 1º de junho, das 6 às 19
horas. Depois o coordenador do Departamento Pessoal,
Otávio Possebom, explicou o processo de implantação
do eSocial que entra em vigor em janeiro de 2018.
Também falou sobre escalas e controle do ponto.
HIGIENIZAÇÃO
Foi realizada, no dia 19 de maio, a reunião da equipe
de Higienização. Na abertura da reunião, o chefe do
Departamento Pessoal, Otávio Possebom, falou sobre o
eSocial. Em seguida, a psicóloga do trabalho, Carine Bueno
Fernandes, abordou o tema trabalho em equipe, a
responsabilidade de cada profissional, atitudes e
comportamentos. E, por fim, a gestora do Setor de
Sanificação, Lavanderia e Costura, Mirtes Segatto, detalhou
a sistemática do processo de higienização do HSA.

Uma vitória da vida

A alegria e a emoção marcaram a manhã de sextafeira, 26, na despedida da pequena Maria Vithoria Pereira
Soares, que deixou a Unidade Canguru, do Hospital Santo
Ângelo. Maria Vithoria foi um caso de prematuro extremo
que nasceu com 25 semanas (6,5 meses) e 468 gramas de
peso. A dedicação da equipe de profissionais de saúde e a
avançada tecnologia dos equipamentos da UTI Neonatal
(uma referência no Estado) fizeram a diferença no
tratamento da pequena.
O bebê ficou durante 100 dias na UTI Neonatal. Com
o aporte nutricional, a pequena chegou aos 2,045 quilos de
peso. Na despedida, no colo do médico pediatra Guilherme
Dutra Pinheiro e ao lado dos pais, Alex Sandro Lencina
Soares (30 anos) e Lidiane Rodrigues Pereira (29 anos),
Maria Vithoria seguiu seu sono tranquilo, antes de seguir
viagem a São Borja.
Lidiane conta que no início a gravidez foi tranquila
até surgirem os primeiros sintomas de pré-eclâmpsia
quando sua pressão arterial ficou descontrolada. A mãe
lembra que tanto o bebê quanto ela corria risco de morte.
O médico Guilherme Dutra Pinheiro, responsável
pela UTI Neonatal, diz que devido à pré-eclâmpsia teve uma
diminuição do fluxo de fluídos nos vasos sanguíneos da
placenta e o cordão umbilical do bebê parou de fornecer os
nutrientes necessários. “A situação era preocupante. A
Maria Vithoria tinha 25 semanas, mas seu organismo era de
um bebê de 22 semanas, ou seja, parecia ter 5,5 meses de
gestação, um caso típico de prematuro extremo”, explica o
médico.
Guilherme conta que durante o tratamento foram
feitas seis transfusões de hemácias, porque o organismo do
bebê tinha dificuldade de produção destas células
sanguíneas. Mesmo com a alta, Maria Vithoria terá o
acompanhamento da equipe do Ambulatório de Egressos
por dois anos. Neste período receberá um cuidado especial
para evitar qualquer risco de infecção.

Nova gestora dos serviços de
atendimento

Elda Gomes é a nova gestora dos serviços de
atendimento do HSA. Ela está na função desde o dia 24
de maio. Elda é formada em administração pelo Iesa
com especialização em auditorias pela Bureau Veritas e
SGS Consultorias e Auditorias, e MBA em Gestão
Hospitalar pela Uninter.

