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HSA investe em tecnologia no
Laboratório de Análises Clínicas

O

Hospital
Santo
Ângelo
tem
investido em
novas tecnologias
para
a
qualidade
e
segurança de seus
serviços. Um
exemplo disso foi aquisição do aparelho de venoscópio
para o Laboratório de Análises Clínicas que permite visualizar as veias através da tecnologia de LEDs RGB.
A gestora do laboratório, a biomédica Nádia da Rosa Moraes, explica que a alta intensidade dos LEDs RGB torna possível a visualização das veias em até 5mm de profundidade
em luz ambiente. “As rotativas em 90 graus possibilitam o
uso do equipamento em qualquer região a ser puncionada”.
De acordo com Nádia, a visualização direta mostra o calibre real, o trajeto e a permeabilidade da veia. “É um aparelho que tem um papel importante na localização das veias
para a coleta de amostras que agiliza o processo, evita a
segunda picada e o estresse do paciente, e também dá
uma maior segurança e qualidade na coleta da amostra”.

Expediente

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

Reunião de Enfermagem
Aconteceu,
na terça-feira,
10, a reunião
mensal
de
enfermagem.
A atividade foi
coordenada
pela gerente
de enfermagem, Maristane Almeida.
No encontro, foram repassadas orientações do setor de
Faturamento e tratados outros assuntos gerais.
Também foi falado sobre o e-Social que entrou em vigor no dia 1º de julho. O coordenador do Departamento
Pessoal, Otávio Possebom, explicou detalhes do sistema
que unifica as informações relativas aos trabalhadores,
como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de
pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso
prévio, escrituração fiscais e informações sobre FGTS.
Otávio repassou, ainda, orientações sobre jornada de
trabalho e registro do ponto.

Banco de Sangue

II Rústica de Incentivo
à Doação de Órgãos
No dia 2 de setembro acontecerá a II Rústica de
Incentivo à Doação de Órgãos
em Santo Ângelo.
A largada próxima
à Catedral Angelopolitana será às
8h30min. O percurso vai ser de
de 15 km nas modalidades solo e
trio. A promoção é
do Hospital Santo
Ângelo, Secretaria de Turismo e Esportes, Lazer e Juventude de Santo Ângelo e M2 Running.
CAMISETAS
A enfermeira Denise Guerin, da CIHDOTT (Comissão
Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplantes), informa que estão sendo comercializadas as camisetas da campanha de doação de órgãos. O preço é de R$ 25 e o pagamento dever ser
feito no momento da encomenda até o dia 24 de julho.
Os tamanhos são os seguintes: camisetas de 02 até 16
(criança) e de PP até GG extra (adulto). Os pedidos podem ser feitos pelo telefone (55) 981196004 falar com a
Denise. A previsão de entrega é para o final de agosto.

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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Festa do Arraial reúne bom
público no GDF Os Farroupilhas

m bom público participou, no sábado,7,
da Festa do Arraial,
no GDF Os Farroupilhas, numa promoção do Grupo
Políticas de RH e
AFUHSA
(Asso- A alegria marcou a promoção de sábado
ciação dos Funcionários do Hospital
Santo
Ângelo).
Na abertura teve
a
manifestação
da vice-provedora
do Hospital Santo
Ângelo, Iara Fortes, que saudou a
presença de todos Vice-provedora do HSA, Iara Fortes
nesta atividade de
integração, assim
como do coordenador do Grupo
Políticas de RH,
Otávio Possebom,
e da presidente
da AFUSHA, Maria Helena Wolf. Organizadores da Festa do Arraial
Quem
participou da festividade pode apreciar o saboroso quentão e
outros alimentos da culinária junina. Também foi servido jantar com carreteiro, ensopado de mandioca, pão e salada.
Na sequência teve o concurso Miss Caipira que contou com a
participação de colaboradores do HSA e familiares. Na categoria
Miss Caipira Adulto Masculino venceu João Ramires do setor de
Manutenção e a Miss Caipira Adulto Feminino, Marilene da Costa,
do Serviço de Imagem e Diagnósticos. Também teve a escolha do
Miss Caipira Infantil Masculino e da Miss Caipira Infantil Feminino.
Depois foi realizado o Casamento Caipira e na sequência a dança de quadrilha com os colaboradores do Hospital Santo Ângelo.

Marilene da Costa (centro)

João Ramires (Miss Caipira)

UTI Neonatal recebe doação de lençóis
Um gesto solidário beneficiou a UTI
Neonatal. Na quinta-feira, a médica
Cláudia Costa fez a
doação de 46 lençóis para a unidade.
A enfermeira gestora da UTI Neonatal,
Aline Rebelato, agradeceu a doação que
vai beneficiar os bebês
atendidos no setor.

Hospital Santo Ângelo

Selo Pela Vida
O
Poder
Legislativo de
Santo Ângelo,
em
conjunto
com integrantes do Fórum
Permanente
dos
Conselhos Municipais, organiza a primeira concessão do “Selo
pela Vida”. A iniciativa está prevista em Decreto Legislativo de nº 288/2016 e visa prestar reconhecimento
público a pessoas ou entidades que desenvolvem atividades educacionais de prevenção ao uso de drogas.
Na última semana, o diretor administrativo do Hospital
Santo Ângelo, Marcelo Borges, reuniu-se com o presidente da Câmara, vereador Everaldo de Oliveira, e outros integrantes da comissão com o objetivo de ajustar
os detalhes para a concessão do Selo. Conforme explicou o coordenador da Comissão, Diomar Formenton,
além de reconhecer o trabalho realizado, a iniciativa visa
ampliar as ações de combate e prevenção às drogas.
A entrega do “Selo pela Vida” será no dia 22 de outubro, durante sessão especial da Câmara de Vereadores.
Interessados podem inscrever-se junto à sede
do conselho - na Rua Três de Outubro, nº 800 (anexo ao Centro Municipal de Cultura) ou pelo endereço
eletrônico
conselhos@santoangelo.com.br.
Mais
informações
pelo
telefone
3312-9736.

Local: Parque da
Fenamilho
Horário: a partir das
8 horas
Programação: 2ª
Maratona Capital das
Missões de MBT;
Cicloturismo; Maratona Infantil (inscrições no site www.
ciclomissoes.com.
br); brinquedos para
crianças e praça de
alimentação
Promoção: HSA,
Unimed Missões e
ACM

ANIVERSARIANTES
Daniel Pereira Leal 13/07
Emerlize de Moura dos Santos 14/07
Patricia dos S. Nascimento Garcia 14/07
Eliane Alves Da Silva 15/07
Jessica Menezes 15/07
Jocelaine Oliveira de Freitas 15/07
Kelly Midian Silva de Oliveira 17/07
Denise Bruckmann 18/07
Luana Eduarda Fischer 18/07
Susana Deters Zuculoto 18/07
Denise Verardi 19/07
Jane de Lima 19/07
Rosangela Valter Bastos 19/07
Rúbia Cristiane Caetano 19/07

