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HSA busca recursos para a obra dos 58
leitos na Secretaria Estadual de Saúde

A

direção do Hospital Santo Ângelo esteve reunida, na quarta-feira, 18, com o secretário estadual de Saúde, Francisco Paz, em Porto Alegre.
Participaram do encontro, o provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, assim como
o prefeito Jacques Barbosa, o presidente da Câmara
de Vereadores, Everaldo Oliveira, o deputado estadual, Eduardo Loureiro, e o vereador Pedro Waskiewicz.
Na oportunidade o provedor buscou recursos no valor
de R$ 1,6 milhão que faltam para a conclusão da obra dos
58 leitos. Também foi veriﬁcado como está o processo de
qualiﬁcação do Hospital Santo Ângelo para especialidade
Traumatologia tipo 3 e o andamento do credenciamento
pelo SUS do serviço de oncologia da Casa de Saúde.
O secretário de Saúde, Francisco Paz, falou das limitações
de recursos do Governo do Estado e salientou que irá avaliar
as demandas encaminhadas pelo Hospital Santo Ângelo.

Entrevista na Rádio Sepé Tiaraju

Expediente

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

Banco de Sangue faz campanha
para aumentar doações de sangue
O estoque reduzido
de sangue está preocupando o Banco de Sangue do Hospital Santo
Ângelo. Em entrevistas
na Rádio Sepé Tiaraju
AM e na Maisnova FM,
a enfermeira gestora do
Banco de Sangue, Marta Perim Motta, explicou
que teve uma redução do número de doações e aumentando a demanda por sangue, principalmente pelo alto número de acidentes de trânsitos ocorridos nos últimos tempos.
Marta explica que são bem-vindos doadores de todos os tipos sanguíneos, mas em especial do tipo O negativo (considerado doador universal). Ela conta que
o Banco de Sangue tem uma média de 150 a 200 doações mensais e precisaria de uma média de 300.
O doador precisar estar em bom estado de saúde e
idade entre 16 a 69 anos de idade e pesar no mínimo 50
quilos. No caso de menores de 16 e 17 anos, eles devem
ir ao Banco de Sangue com o responsável legal para autorização do procedimento. Os doadores precisam se
alimentar antes da doação, mas devem evitar produtos
gordurosos. Também não deve fumar duas horas antes da doação e evitar ingestão de álcool por 24 horas.
O Banco de Sangue, localizado na rua Antônio Manoel, funciona de segunda a sábado das 7 às 12h30min.
Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000.

HSA na tela da TV
A RBSTV esteve nessa semana
fazendo gravações
de imagens da nova
internação do Hospital Santo Ângelo
viabilizada com recursos da Fundação Lions Clube Internacional, Lions Clube Santo Ângelo
Centro, Tiaraju e Universitário, e HSA. A jornalista Elenice
Vieira, da RBS TV Santa Rosa, entrevistou pacientes perguntando sobre como eles estão vendo as novas instalações. A reportagem é destinada ao programa Bom dia Rio
Grande com transmissão para todo o Rio Grande do Sul.

CCIH INFORMA

Em entrevista ao programa Aldeia Global, o diretor
administrativo, Marcelo Borges, destacou que o Hospital
Santo Ângelo faz hoje mais de mil internações mensais
e 5 mil atendimentos de pacientes dos 25 municípios da
região. O gestor salientou que o Pronto Atendimento do
HSA conta com equipes qualiﬁcadas, médico plantonista e médicos especialistas de prontidão que podem ser
acionados a qualquer momento. O diretor também enumerou a série de serviços prestados pela Casa de Saúde.

O uso racional de antimicrobianos:
É um esforço interproﬁssional que engloba toda continuidade de
cuidados.
- Envolve a escolha ótima e oportuna do agente, além da dose e
duração do antimicrobiano.
- Oferece o melhor desfecho clínico para o tratamento ou
prevenção da infecção.
- Propicia toxicidade mínima para o paciente.
- É impacto mínimo na resistência e em outros efeitos adversos
ecológicos, como Clostridium difﬁcile
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Hospital Santo Ângelo

Setor de Nutrição

A

conteceu,
na
quinta-feira,
19,
reunião
com o setor de Nutrição. A atividade foi
coordenada pela nutricionista Fabiane Dalla Corte.
Na oportunidade Ana Paula Flores, do Departamento
Pessoal, repassou orientações sobre o ponto, assim
como o valor e o limite do convênio de supermercado.
Na sequência, Fabiane destacou a importância da
boa comunicação da copa com os outros setores.
Também
explicou
detalhes
da
padronização
do kit da dieta líquida para pacientes bariátricos
no
pós-operatório
sob
orientação
médica.
A nutricionista também parabenizou a equipe
pela redução em 50% do despedício de alimentos.

Vacinação contra a gripe
A
Secretaria
Municipal
de
Saúdecomeçou
a imunização de
proﬁssionais
de
saúde contra o
vírus da gripe.
Na quinta-feira
teve a vacinação
dos colaboradores do HSA no início da tarde e à noite.
A enfermeira Juliana Bruinsma e os técnicos de enfermagem,
Vera de Matos e João Chagas ﬁzeram a aplicação das doses.

Ambulatório de Egressos
Na semana
passada,
a
enfermeira
responsável
p
e
l
o
Ambulatório
de Egressos,
Emanoele
B u s a t t o ,
recebeu a visita
de
Regina
M o s c o n ,
Viviane Valasco e Daniela Souza, representantes do
laboratório responsável pelo palivizumabe, uma medicação
que protege os prematuros do vírus sincicial que causa
infecções no aparelho respiratório. Elas vieram conhecer o
trabalho desenvolvido no setor que funciona nas terças às tarde
no HSA. As visitantes parabenizaram o hospital pelo trabalho
neste setor que atende prematuros extremos da UTI Neonatal.

Repassadas orientações para
encaminhamento de cirurgias eletivas

Uma importante reunião foi realizada na quintafeira, 19, com a direção, os setores de Internação
e faturamento do HSA, assim como representantes
da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde e
secretarias municipais de saúde de 16 municípios.
No encontro foi tratado o tema cirurgias eletivas via FAEC
com valor diferenciado da AIH (Autorização de Internação
Hospitalar) que engloba 20 tipos de procedimentos
cirúrgicos. Na ocasião foram repassadas orientações de
como o município realizar o cadastramento do usuário
e os documentos necessários para solicitar essa AIH
diferenciada à coordenadoria para posterior cobrança.
Participaram do encontro o diretor administrativo,
Marcelo
Borges,
a
enfermeira
gestora
do
Faturamento, Valdecira Senger, a enfermeira gestora
da Internação, Neida Faganello, o coordenador da
12ª CRS, Yuri Zabolotski, a coordenadora adjunta,
Margarete Forlin, assim como Luis Antônio Caetano,
Márcia Lopes e Daniel Mayer da coordenadoria.

Hospital São Vicente de Paulo
A
direção
do
Hospital São Vicente
de Paulo de Cruz
Alta, e sua equipe
estiveram no HSA
para
conhecer
o
processo
de
implantação
do
Sistema de Custo
- uma nova ferramenta estratégica da instituição. A
gestora do setor de Contabilidade do HSA, Andréia
Barz, e a
gestora do Faturamento, Valdecira
Senger, explicaram detalhes deste processo.
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