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Expediente

Mabel Konzen é eleita como 
nova diretora clínica do HSA

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 informa-
ções pelo telefone (55) 3313 2000 

A médica psiquiatra, Mabel Konzen, foi eleita, na 
segunda-feira, 28, como nova diretora clínica 

do Hospital Santo Ângelo. Já o médico José Otá-
vio Dworzecki Soares é o novo vice-diretor clínico.

Na tarde de terça-feira, o ex-diretor clínico, 
Flávio Christensen, juntamente com os direto-
res eleitos, reuniu-se com o provedor Odorico 
Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marce-
lo Borges, e o diretor técnico, Loi Roque Biacchi.

Mabel Konzen assume o cargo a partir desta sex-
ta-feira, 1º de junho. A médica agradeceu a confi ança 
dos colegas e salientou que vai trabalhar para a valo-
rização dos profi ssionais médicos como essência do 
hospital. “Estou honrada com o resultado e sei da ta-
refa que tenho pela frente. Vou me engajar neste tra-
balho e espero contar com o apoio de todos”, frisou.

Flávio Christensen, que deixa o cargo, ressaltou 
a experiência nestes dois anos à frente do Cor-
po Clínico. “Enfrentamos inúmeros desafi os, tendo 
em vista as limitações de recursos do hospital em 
decorrência da crise fi nanceira do país. Foi uma 
experiência importante ao liderar o time de médi-
cos que atuam no Hospital Santo Ângelo”, frisou.

Programa de Integração de 
Novos Colaboradores

Aconteceu, na terça-feira, 29, atividade do Progra-
ma de Integração dos Novos Colaboradores (PINC). 
Na abertura, pela manhã, a psicóloga do Trabalho, 
Carine Bueno Fernandes, fez a apresentação do 
Hospital Santo Ângelo aos novos colaboradores.

Durante a atividade, Ana Flores, que inte-
gra a equipe do Departamento Pessoal, ex-
plicou o trabalho desenvolvido por esse setor. 

Já a enfermeira, Daniele Berwanger, coordenadora 
do SCIH, explicou o papel da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) no Hospital Santo Ângelo.

Também, os técnicos de Segurança no Trabalho, 
André Blum e Marcelo Padilha, repassaram orien-
tações sobre medidas de prevenção de acidentes.
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Andressa de Lima Pires 01/06
Cleciane Adriano 03/06 
Pamella Barcellos Scalcon 03/06 
Joceara Taise de Jesus 05/06 
Joceline de Arruda Mendes 06/06 
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Hospital Santo Ângelo

Equipe de enfermagem realiza 
atividade de capacitação

Reunião da CIPA

HSA discute renovação 
de contrato com o Estado

Nessa semana,  a direção do Hospital   Santo Ângelo 
reuniu-se com    integrantes da 12ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde para tratar da renovação de contrado  
da Casa de Saúde com a Secretaria Estadual de Saúde. 

Participaram da reunião o diretor administrati-
vo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque 
Biacchi, o coordenador da 12ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde, Yuri Sommer Zabolotsky, o técni-
co da 12ª CRS, Luiz Antônio Caetano, a enfermei-
ra gestora da Internação, Neida Klein Faganello, e 
a  enfermeira do Faturamento, Valdecira Senger.

Na próxima semana acontece novo  encontro para 
dar andamento ao processo de contratualização.

O presidente da CIPA, Eduardo Ritter, coorde-
nou reunião, na quarta-feira, 30, no auditório do 
Hospital Santo Ângelo. O encontro também con-
tou com a participação da vice-presdiente da CIPA, 
Luci Alves, e demais integrantes da comissão.

Na oportunidade foi discutido o trabalho de organiza-
ção de evento que será no mês de julho, com o objetivo 
de divulgar as ações da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) e também da Semana Inter-
na de prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). 

Na próxima terça-feira, 5, acontecerá a reunião 
mensal da CIPA para tratar da organização da SIPAT 
que será em outubro, assim como avaliação das ações 
de prevenção de acidentes e segurança no trabalho.

A consulto-
ra em ser-

viço de Contro-
le de Infecção 
Hospitalar, Cín-
thia Oliveski, 
desenvo lveu, 
na segunda-
feira, 28, uma 
atividade de ca-
pacitação com 

Entrevista na Rádio Santo Ângelo

Nesta semana, o diretor administrativo do HSA, Marce-
lo Borges,  foi entrevistado pelo apresentador Luiz Roque 
Kern, no programa Rádio Visão, da Rádio Santo Ângelo.

O diretor salientou que as ações de logística ado-
tadas pelo Hospital Santo Ângelo garantiram a nor-
malidade dos serviços, mesmo diante da greve dos 
caminhoneiros que afetou o abastecimento de insu-
mos hospitalares a outras Casas de Saúde do Estado. 

Durante a entrevista,   Marcelo Borges, 
também falou de outros assuntos do HSA.

a equipe de enfermagem do Hospital Santo Ângelo. 
No encontro, a enfermeira apresentou as medidas de 

prevenção à infecção urinária de pacientes internados. 
Ela explicou os fatores de risco; a avaliação da neces-
sidade de cateterização; a seleção do tipo de cateter; 
tipos de cateter;  técnicas assépticas durante a son-
dagem; e os cuidados na manutenção da sondagem. 

Na foto, a enfermeira coordenadora do Ser-
viço de Controle de Infecção Hospitalar, Danie-
le Berwanger, a consultora Cínthia Oliveski, e 
a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.


