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Osmar Terra acompanha
os avanços do HSA

deputado
federal,
Osmar
Terra,
esteve na última sexta-feira,
28 de setembro,
visitando
as
dependências do Hospital
Santo Ângelo, Osmar Terra com o então ministro da Saúde,
que vem inves- Ricardo Barros, o prefeito Jacques Barbosa,
tindo na moder- Nara Damião e o vereador Vinicius Makivitz
nização de sua estrutura, assim como ampliação
de serviços e investimentos em novas tecnologias.
CRISE E RECUPERAÇÃO
O parlamentar teve um importante papel no
processo de recuperação do Hospital Santo Ângelo que enfrentou uma grave crise em 2008.
Na época, Terra era secretário estadual de Saúde e articulou todo o processo de recuperação da
instituição. Para isso assinou a primeira contratualização de R$ 7 milhões, viabilizando atendimento pelo Sistema Único de Saúde para toda a região.

Consultoria e novos serviços

Pronto Atendimento
Deputado Osmar Terra

Terra também definiu a
consultoria do Hospital Mãe
de Deus para a qualificação
da gestão e organização
dos serviços, que passou
de 8 para 45, dentre eles a
alta complexidade de Traumatologia/Ortopedia,
Nutrição Enteral e Parenteral, Obesidade Mórbida e agora Oncologia.
Além disso, viabilizou a
UTI Adulto e UTI Neonatal, o Pronto Atendimento, a reforma do Centro Cirúrgico e o Samu.
Já como ministro da
União, Osmar Terra articulou, junto a outras lideranças comprometidas com a
instituição, a liberação de
recursos para projetos de
ampliação e novos serviços
do Hospital Santo Ângelo.

Oncologia

UTI Adulto

Samu do HSA

Audiência pública na Câmara
O provedor Odorico Bessa
Almeida, juntamente com o
diretor administrativo, Marcelo Borges, e o diretor técnico,
Loi Roque Biacchi, participou, na terça-feira, 2, de audiência pública na Câmara de
Vereadores de Santo Ângelo.
Na ocasião foram discutidas
medidas para aprimoramento dos serviços de saúde.

Reunião da Lavanderia
Na terça-feira, 2, aconteceu a reunião da Lavanderia, no auditório do HSA.
A gestora do setor de
Sanificação, Lavanderia e
Costura, Mirtes Segatto,
coordenou a atividade. Na
ocasião foram tratados assuntos gerais do setor.

Campanha de Prevenção
do Câncer de Mama

Homenagem
A

direção
do
Hospital
Santo
Ângelo prestou
homenagem
ao
diretor
técnico,
Loi
Roque Biacchi, que comemorou aniversário na quarta-feira, dia 3 de outubro.
Na foto, o provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor
administrativo, Marcelo Borges, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o integrante da diretoria
do HSA, Leo Mousquer, o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, assim como gestores de unidades e demais colaboradores da Casa de Saúde.
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Hospital Santo Ângelo

4º Encontro Regional de Prevenção
e Tratamento de Lesões de Pele

Informativo do Centro Cirúrgico

Hospital Santo Ângelo vai promover,
no dia 10 de outubro, no
Clube Gaúcho, o 4º Encontro Regional de Prevenção e Tratamento de
Lesões de Pele. O evento
será realizado das 8 às
17h30min.
Durante o encontro
haverá palestras e treina- Maristane Almeida e Daniele Lauxen Rosa
mento com a professora
e enfermeira Neida Luiz Pellenz (doutoranda do Curso de PósGraduação Farmacologia - UFSM), Tereza Giannini (enfermeira
pós-graduada em Administração Hospitalar) e a enfermeira Fernanda Berny (Fufamed/Convatec). As inscrições podem ser feitas
no caixa do HSA até o dia 8 de outubro. O valor da inscrição para
estudante é R$ 20 e para profissionais da área da saúde, R$ 30.
Para os colaboradores do HSA a inscrição é gratuita.

No sábado, 29 de setembro, foi
feita a manutenção preventiva e
corretiva dos instrumentais cirúrgicos. De acordo com o enfermeiro
gestor do Centro Cirúrgico, Wagner
Almeida, teve avaliação das condições dos instrumentos cirúrgicos.
A medida busca manter as boas
condições e o bom funcionamento
dos instrumentais cirúrgicos, aumentando assim sua vida útil. “Naportunidade foram feitas afiações; Manutenção preventiva
alinhamentos; ajustes; revestimentos; polimentos e outros serviços,
conforme cada caso. Desta forma,
mantém-se o instrumento adequado dentro da sua finalidade e na
aplicação dos procedimentos cirúrgicos”, observa.
Instrumentais

Eduardo Loureiro visita hospital

Valdir Andres no HSA

O

Na segunda-feira, 1º, o
deputado estadual, Eduardo
Loureiro, visitou as instalações do HSA acompanhado
do provedor Odorico Almeida,
diretor técnico, Loi Biacchi, vice-prefeito, Bruno Hesse e do
secretário de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro.

Na terça-feira, 2, o
candidato a deputado
estadual, Valdir Andres,
juntamente com o diretor da Rádio Sepé, Zizo
Andres, visitou as instalações do HSA. Eles foram acompanhados pela
direção do hospital.

UTI ADULTO
Aconteceu, no dia 24 de setembro, a
reunião mensal da UTI Adulto. Na ocasião,
a acadêmica de enfermagem da URI,
Jessica Rakowski, apresentou o projeto
“Humanização da UTI” para a equipe
de profissionais que atua na unidade. A
atividade foi coordenada pela enfermeira
gestora da UTI Adulto, Paula Queiroz.

Capacitação sobre AVC

Jéssica Rakowski

SIPAT começa no dia 22 de outubro
De 22 a 26 de outubro acontecerá a XXIII
SIPAT (Semana Interna
de Prevenção de Acidente de Prevenção
de Acidentes do Trabalho). O assunto foi
tratado durante reunião
da CIPA, na terça-feira,
no auditório do HSA. A
reunião foi coordena- Presidente da CIPA, Eduardo Ritter,
da pelo presidente da com integrante da comissão
CIPA, Eduardo Ritter.
Ritter explica que as atividades da SIPAT serão realizadas no auditório do HSA e no Hospital da Unimed Missões. Já no dia 26 vai ser no Salão Paroquial Anjo da
Guarda, da Catedral Angelopolitana, na rua 7 de Setembro.
Na reunião da CIPA também foi falado sobre os registro
do mês de setembro e discutidas ações na área de Segurança no Trabalho. Participaram da atividade os técnicos
de Segurança no Trabalho, Marcelo Padilha e André Blum.

Atender mais rapidamente
e reconhecer os sintomas
do AVC (Acidente Vascular
Cerebral). Esse foi o objetivo
da capacitação, realizada na
quarta-feira, 3, no auditório
do HSA, com a médica
neurologista, Ana Cláudia de
Souza, do Hospital Moinhos
de Ventos de Porto Alegre.
A médica destaca que a
capacitação dos profissionais Ana Cláudia de Souza
de saúde permite que estes possam reconhecer
rapidamente os sinais do acidente vascular cerebral
isquêmico agudo. Com isso se pode agilizar o
atendimento do paciente e o tratamento com
medicação para dissolver o coágulo (trombólise).
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