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Inicia obra de acessibilidade
e revitalização do HSA

Expediente

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

Apresentados os custos
das unidades de apoio
Uma nova reunião
foi realizada, na quarta-feira, dia 1º de novembro, no auditório
do HSA. A atividade
deu sequência ao processo de gerenciamento por centro de
custos que o Hospital Santo Ângelo está

omeçou na sexta-feira, 27, a obra de acessibilidade
C
e revitalização do Hospital Santo Ângelo, na rua Antônio Manoel. Na ocasião estiveram presentes o provedor

do HSA, Odorico Bessa Almeida, a vice-provedora e coordenadora do projeto de revitalização, Iara Fortes, o diretor
administrativo, Marcelo Borges, a presidente do Lions Clube
Santo Ângelo Centro, Maria de Lourdes Minussi Pereira, e
companheiros, o presidente do Lions Clube Santo Ângelo Universitário, Adão Lago Pinto, e companheiros, assim
como companheiros do Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju.
O investimento total previsto é de R$ 400 mil, sendo parte
dos recursos do Lions Club International, através do Lions
Club International Fundation (LCIF), e a outra parte do Lions
Clubes Santo Ângelo Centro, Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju, Lions Clube Santo Ângelo Universitário e do Hospital
Santo Ângelo. O projeto prevê 686 m2 de obra. Na parte
interna serão 260 m2 de obra com a troca de piso, reboco
e forro, aquisição de novos mobiliários, iluminação, climatização, acessibilidade e pintura. Enquanto na parte externa
será feita a reforma total da fachada que viabilizará a revitalização estética e a nova identidade visual do Hospital Santo
Ângelo. O prazo previsto de conclusão da obra é de 120 dias.
A entrada de atendimento para os serviços de Internação e
Laboratório de Análises Clínicas ﬁca na rua Antônio Manoel, ao
lado da obra. Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000.

22º Curso de Casal Gestante
começa no dia 20 de novembro
De 20 a 24 de novembro será realizado o 22º Curso de Casal Gestante do HSA. A atividade é organizada pela coordenadora do curso, a enfermeira Paula Queiroz, e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.
Os encontros serão desenvolvidos das 19h30min às 21h30min.
No total serão cinco encontros que terão palestras com médico, enfermeiros, psicóloga, ﬁsioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionistas.
Durante as atividades, os proﬁssionais de saúde irão repassar orientações sobre; cuidados e diferenças entre os partos cesariano e vaginal; aspectos emocionais na gestação, parto e puerpério; trabalho corporal,
relaxamento e exercícios de respiração e técnica de Shantala.
Haverá ainda palestra sobre nutrição na gestação; prevenção e controle de infecções hospitalares; como se paramentar no Centro Obstétrico, Maternidade e UTI Neonatal;
saúde bucal e higiene geral do bebê; cuidados com recémnascido, Banco de Leite Humano , primeiros socorros com
recém-nascido, cuidados pós-alta do recém-nascido, aspectos da fonoaudiologia para o recém-nascido e amamentação.
As inscrições podem ser realizadas através do formulário de
inscrição disponível na internação do Hospital (entrada pela Rua
Antônio Manoel) de segunda a sexta feira, das 8 às 12 horas e
das 13h30min às 17h30min. O valor da inscrição é de R$ 20.

desenvolvendo. A reunião foi coordenada pela gestora do setor de Contabilidade, Andrea Barz, com a participação do diretor administrativo, Marcelo Borges.
Na oportunidade foram apresentados os custos e indicadores de produção das unidades de apoio (Nutrição, Banco de Sangue, Banco de Leite Humano, Lavanderia, Higienização, Centro de Material Esterilizado e Manutenção).
Os dados do Centro de Custos permitirá que o HSA deﬁna
ações para o equilíbrio ﬁnanceiro das unidades, de forma eﬁciente, dentro do processo de gestão, agrupando despesas e receitas.
Isso vai possibilitar uma análise do desempenho da Instituição
que é um dos principais objetivos do planejamento estratégico.

Banco de Sangue no Brique da Praça
No dia 12 de novembro,
o Banco de Sangue do HSA
promoverá atividade no Brique da Praça. Essa ação vai
ser desenvolvida em parceria com o curso de Técnico em Enfermagem da URI
Santo Ângelo e com o curso
de Biomedicina da CNEC Santo Ângelo. A enfermeira gestora do Banco de Sangue, Marta Perim Motta, explica que
a atividade busca marcar o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado no dia 25 de novembro.
“Na oportunidade haverá veriﬁcação de pressão arterial,
medição de glicose, tipagem sanguínea e distribuição de
folders educativos. Neste dia faremos o cadastramento de
voluntários para posterior doação de sangue”, explica Marta.

CIHDOTT

Aconteceu na terça-feira, 31, a reunião mensal
da CIHDOTT. A atividade foi desenvolvida pela enfermeira coordenadora da Comissão, Fernanda
França, e a vice-coordenadora, Carline Marchezan
Scherer. Dentre os assuntos tratados, a escala de sobreaviso e as palestras ministradas no IFF Farroupilha
pela enfermeira Fernanda França e durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) dos Correios com a enfermeira Carline Scherer.
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Realizado 1º DIFAHSA no Clube 28 de Maio
Clube 28
O
de Maio
sediou o 1º DI-

FAHSA (Dia da
Família Hospital
Santo Ângelo)
no domingo, dia
29 de outubro.
Na abertura o
coordenador do
Grupo Políticas
de RH, Otávio Possebom,
destacou
que
o objetivo da
promoção foi a
integração dos
colaboradores
e de suas famílias. Em seguida, o provedor
Odorico Bessa
Almeida, falou do trabalho desenvolvido pelos colaboradores na instituição e ressaltou e a atividade de integração.
Já psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, leu
uma mensagem sobre a família. Depois teve apresentação de
Amanda Assis Hassi que cantou a música “Trem Bala” durante
a abertura do 1º DIFAHSA. Após cerimonial foi servido almoço
e à tarde aconteceram atividades esportivas e recreativas, e a
garotada se divertiu em brinquedos inﬂáveis e outras atrações.

Provedor faz a entrega de
Cesta Natalidade

Serviço de imagem

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Aconteceu,
na quarta-feira, dia 1º de
novembro, a
reunião mensal do Serviço
de
Imagem.
No encontro,
coordenado
pela
gestora do setor,
Loiva Bekmann, teve a apresentação dos resultados do
setor, assim como foi falada sobre a nova entrada e a ampliação do atendimento que, além do horário comercial
com todos os tipos de serviços, também passará a atender, das 18 às 20 horas, disponibilizando raio-X e tomograﬁa, assim como atendimentos aos sábados pela manhã.
Na reunião ainda foi falado sobre promoções e descontos em exames, registro do ponto e outros assuntos gerais..

Jantar beneﬁcente
O Lions Clube Santo Ângelo Centro
vai realizar, no dia 11 de novembro, às
20h30min, jantar dançante e beneﬁcente,
na Casa da Etnia Italiana, no Parque de Exposições Siegfried Ritter. A atividade é em
comemoração aos 60 anos de fundação do clube de serviço.
O valor do cartão é de R$ 35. O cardápio será galeto, arroz
branco, arroz primavera, fortaia, polenta, macarrão, molhos,
maionese e saladas. A animação será com Danilo Show.
Os recursos obtidos com a venda de cartões serão repassados para a Pediatria do Hospital Santo Ângelo.
A promoção é do Lions Clube Santo Ângelo Centro
e da Associação Missioneira da Etnia Italiana (AMEI).

Novembro Roxo

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa Almeida, fez a entrega da Cesta Natalidade para mães
em licença maternidade do Hospital Santo Ângelo. Na entrega estiveram presentes o diretor administrativo, Marcelo Borges, o coordenador do Departamento Pessoal,
Otávio Possebom, a integrante do departamento, Ana Flores, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.
Na oportunidade foram repassados alimentos da cesta básica especíﬁcos para o aporte nutricional das mães, assim
como produtos com kit inicial para o bebê e a mãe com fraldas, mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, entre outros.
Neste primeiro repasse foram beneﬁciadas a técnica de enfermagem, Letícia da Silva do setor de Urgência e Emergência, a técnica de enfermagem da UTI, Juliana Stamborowski,
e Ana Paula da Silva que atua no setor de saniﬁcação.
O repasse foi viabilizado através de contrato ﬁrmado pelo Hospital Santo Ângelo com seguradora.

No dia 26 de novembro na Praça do Brique acontecerá
o 1º Encontro dos Pequenos Guerreiros da UTI Neonatal.
De acordo com a enfermeira gestora da unidade, Aline Rebelato, a atividade vai começar a partir das 9 horas e vai
reunir bebês e familiares que passaram pela UTI Neonatal.
O encontro visa marcar o Dia Mundial da Prematuridade que é no dia 17 de novembro.

Aniversariantes
Aldino De Oliveira Souza 03/11
Elenir B. de Jesus de Freitas 03/11
Heloisa Helena Moraes da Cunha 03/11
Cliciani Flores Machado 06/11
Mara Cileia Alves 06/11
Carla Halles 07/11
Graziele de Almeida O. Lizzott 07/11
Marisa Zerbin 07/11
Fabiana dos Santos de Melo 08/11
Michelle A. do Nascimento 08/11

