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Criado comitê de prefeitos que deﬁnirá
ações para ampliação de serviços do HSA

oi
criado
F
o
comitê
de prefeitos que

discutirá ações
para
ampliação de serviços do Hospital
Santo
Ângelo.
A decisão foi
tomada durante reunião na
quarta-feira, 13,
envolvendo prefeitos, secretários de Saúde e integrantes da direção do HSA.
A oﬁcialização dos nomes que integrarão o comitê
será feita durante assembleia da AMM, no dia 20 de dezembro, em Cerro Largo. O comitê terá caráter consultivo e caberá à direção do hospital executar as ações
discutidas pelo grupo. Também ﬁcaram deﬁnidas que
as reuniões do comitê de prefeitos serão mensais e
acontecerão na segunda segunda-feira de cada mês.
Edemar salienta que o comitê vai possibilitar a implantação
de novos serviços na Instituição de Saúde. “Isso vai permitir
a estabilidade da instituição, prestando um serviço qualiﬁcado e resolutivo na assistência hospitalar”, frisa o consultor.
“É importante essa participação dos prefeitos missioneiros, tendo em vista a ação regional do Hospital
Santo Ângelo. Há interesse dos gestores de que a população de seus municípios seja atendida o mais próximo de sua residência e também da deﬁnição dos serviços pelas demandas da região”, destaca Edemar.
O consultor também salienta que a participação do comitê vai ser fundamental não apenas na deﬁnição das ações,
mas também garantirá mais transparência neste processo.
PRESENÇAS
Também participaram da reunião o diretor administrativo
do HSA, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biaqui,
o presidente da AMM e prefeito de Entre-Ijuís, Brasil Sartori,
o vice-presidente da associação e prefeito de Rolador, Paulo Peixoto, o prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, o
vice-prefeito de Santo Ângelo, Bruno Hesse, a secretária de
Saúde de Entre-Ijuís, Sandra
Froes,
o secretário
de Saúde de
São Pedro do
Butiá,
Narciso
Lenz,
o
integrante do conselho ﬁscal
do HSA, Fernando Londero, e o tesoureiro Leo Mousquer.
Essa foi a segunda reunião deste período com o
objetivo de dar continuidade ao trabalho de planejamento estratégico do HSA que iniciou em 2008.
A primeira reunião aconteceu no mês de novembro envol-
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Laboratório de Análises Clínicas
recebe certiﬁcação de excelência
O
Laboratório de Análises Clínicas do
Hospital Santo
Ângelo recebeu
recentemente
o certiﬁcado de
excelência em
qualidade
dos
serviços
pela
Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas (SBAC). Essa é a oitava certiﬁcação em reconhecimento ao padrão de qualidade dos serviços desenvolvidos pelo laboratório,
através de exames de hematologia, bioquímica, microbiologia, imunologia, urianálise, coagulação e gasometria.
A biomédica gestora do Laboratório de Análises Clínicas, Nadia da Rosa Moraes, conta que desde 2010 o hospital participa deste processo. “Os serviços desenvolvidos
pelo laboratório são avaliados mensalmente pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ), patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Esse
certiﬁcado obtido reﬂete o rigoroso controle de qualidade
interno e a responsabilidade dos proﬁssionais comprometidos com os serviços implementados no laboratório”, frisa.
Outro aspecto observado pela biomédica como importante
na conquista deste certiﬁcado é a utilização de modernos equipamentos com automoção que garantem resultados precisos.
ATENDIMENTO
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 noras e das 13h30min às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Já nos sábados o atendimento acontece das 8 às 11horas.
Nadia lembra que, além de utilizar moderna tecnologia, o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Santo Ângelo não cobra a diferença do IPE em seus exames. Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000.

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 informações pelo telefone (55) 3313 2000
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Obra de modernização da rede elétrica

N

este sábado, 16, e na próxima terça-feira, 19, a Rio
Grande Energia (RGE) vai realizar adequação e
modernização de trecho da rede elétrica na rua Antônio
Manoel, onde acontece a obra de acessibilidade e
revitalização do Hospital Santo Ângelo. A melhoria na
rede estará sendo viabilizada numa parceria com a RGE.
Em virtude da obra será feita interrupção da energia elétrica, no
dia 16, das 8h20min até as 15h10min, e no dia 19, das 8 às 14h40min.
Neste período, o Hospital Santo Ângelo vai utilizar seu grupo de
geradores, garantindo assim a normalidade de seus serviços.
RECOMENDAÇÕES
O Hospital Santo Ângelo recomenda que os colaboradores
não utilizem os climatizadores nos quartos de todas as
unidades, postos de enfermagem, pronto atendimento e
internação, assim como no Centro Cirúrgico quando este não
estiver sendo utilizado. Também orienta que seja desligada a
maior quantidade de lâmpadas possíveis e manter apenas onde
necessário; bem como um computador por posto, sendo que
os demais deverão ser desligados. Quanto mais equipamentos
elétricos desligados, maior a segurança nos serviços.

Confraternização
de Final de Ano

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

No dia 9 de dezembro, no Santo Chopp, aconteceu a confraternização de Final de Ano das equipes dos setores de Saniﬁcação, Lavanderia e Costura.
A atividade contou com a presença do Papai Noel e o Dr. Palhaço (interpretado pelo técnico de Segurança no Trabalho, Marcelo Padilha).
Também teve brinquedo Pula-Pula para as crianças, amigo X e sorteio de brindes para colaboradores e familiares.

Lions e Colégio Onofre Pires
repassam doações à Pediatria

ATIVIDADES DO SAMU

Com o objetivo de sensibilizar sobre a importância do acionamento correto, bem como a execução da abordagem e atendimento básico a vítima
até a chegada do socorro especializado, a equipe
do Samu RS do Hospital Santo Ângelo vem intensiﬁcando o trabalho de Educação Continuada em empresas, escolas, entidades e nas comunidades.
O serviço do Samu, que é referência no Estado, desenvolveu uma série de atividade nos meses de novembro e dezembro. Dentre as ações palestra de Urgência/
Emergência para o Curso de Casal Gestante promovido pelo Hospital Santo Ângelo; capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar na cidade de São Nicolau para
Proﬁssionais de Saúde do Samu e Secretaria Municipal
de Saúde; palestra de Urgência/Emergência na Semana do Bebê em Sete de Setembro para Proﬁssionais
de Saúde da secretaria Municipal de Saúde de Santo
Ângelo; palestra de Urgência/Emergência ao Curso de
Graduação em Farmácia da URI Santo Ângelo; palestra de Urgência/Emergência ao Curso Técnico de Enfermagem do Senac Santo Ângelo; palestra de Urgência/Emergência no SOS Vida na Unidade Feminina de
Santo Ângelo, assim como para proﬁssionais e internas.

Na quinta-feira, 14, o Lions Clube Santo Ângelo Centro e o Colégio Estadual Onofre Pires ﬁzeram o repasse
de livros infantis e brinquedos para a Pediatria do Hospital
Santo Ângelo. O repasse foi feito pela representante do
Clube de Serviço e as professoras Neila Farias e Haide
dos Santos. As doações foram recebidas pela enfermeira
gestora da unidade, Juliana Pires, juntamente com as técnicas de enfermagem, Caroline Fogliarini da Silva e Elisandra Rocha Silva, e a secretária Maria de Fátima da Silva.

ANIVERSARIANTES
Daniel Pedroso Souza 15/12
Tayana Flugrath Feijo 15/12
Danielle Moreira Ribeiro da Silva 16/12
Fernanda Moraes dos Santos 17/12
Lisiane Moretti Fauda 17/12
Francine Paulus dos Santos 18/12
Volnei Selmar Teixeira 18/12
Leticia da Silva 19/12
Micheli Segatto Machado Seifert 20/12
Maria Madalena Nunez Aguiar 21/12
Marleni da Silva Santos 21/12

