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

Diretor administrativo
reúne-se com vice-governador

m bom público participou, na quarta-feira, 10, do 4º
Encontro Regional de Prevenção e Tratamento de Lesões de
Pele. O evento
promovido pelo Bom público no Clube Gaúcho
Hospital
Santo
Ângelo, no Clube
Gaúcho, reuniu
profissionais de
saúde de toda a
região. O encontro contou com a
participação do
provedor Odorico Bessa Almei- Direção do HSA, organizadores e vice-prefeito
da, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque
Biacchi, o vice-prefeito, Bruno Hesse, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira coordenadora do
Gepele, Daniele Lauxen da Rosa, a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Andreia Bernardi, entre outros.
No evento teve palestras com a professora e enfermeira, doutoranda do Curso de Pós-Graduação de Farmacologia (UFSM), Neida Luiz Pellenz, que tratou do tema
“Empoderamento da Enfermagem como Profissão”. A enfermeira pós-graduada em Administração Hospitalar, Tereza Giannini, por sua vez, ministrou a palestra “Feridas Oncológicas”, assim como coberturas e tecnologias utilizadas
no tratamento de feridas oncológicas. Já Fernanda Berny,
enfermeira estomaterapeuta da empresa Fufamed/Convatec, falou sobre o “Pé Diabético – Avaliação e Tratamento”.

O diretor administrativo do HSA,
Marcelo
Borges,
participou de audiência pública com
o vice-governador,
José Paulo Cairoli,
no Centro Administrativo, em Porto
Alegre. Na ocasião Diretor Marcelo Borges com o vicegovernador, José Paulo Cairoli
estiveram presentes
o deputado federal, Darcísio Perondi, assim como diretores
do Hospital Nova Prata, Hospital Regina (Novo Hamburgo),
Hospital São Vicente de Paulo (Passo Fundo), Hospital São
Vicente de Paulo (Cruz Alta) e Hospital de Caridade de Ijuí.
No encontro com Cairoli discutiu-se a viabilidade do aumento de valores pagos pela tabela do IPE.

U

UTI NEONATAL
A UTI Neonatal
recebeu nessa semana a doação de
figuras de
“emotions”,
confeccionadas em feltro. A
doação foi feita por
Luciana de Oliveira.
A enfermeira ges- Figuras de emotions
tora da unidade,
Aline Rebelato, conta que o material será repassado
aos pais de bebês prematuros, internados na unidade.

Setor de Nutrição arrecada brinquedos
para crianças da Pediatria
Os
colaboradores do
setor de Nutrição fizeram
uma
campanha para
arrecadar
brinquedos,
destinados
para as crianAs nutricionistas Fabiane Dalla Corte e Marília
ças atendidas
Sima com a equipe do setor de Nutrição
pela Pediatria. A nutricionista, Fabiane Dalla Corte, conta que a ideia
foi da colaboradora, Francine Kapron. Ela explica que
cada integrante da equipe comprou um brinquedo para a
doação. A nutricionista diz que os brinquedos serão entregues nesta sexta-feira, dia 12 de outubro, Dia da Criança.

Dia do Idoso
No dia 8 de
outubro,
na
Praça Pinheiro
Machado,
foi
desenvolvida
atividade para
marcar o Dia
do Idoso (comemorado em
1º de outubro).
O Sesc Santo Ângelo, em parceria com a Pediatria do
HSA, fez a distribuição de folders educativos sobre o
assunto, assim como a verificação de pressão arterial.
Na foto, a enfermeira gestora da Pediatria, Juliane Pires,
juntamente com Kelli Love, Lisiane Paz e Carla Tatiele, e a facilitadora do Grupo Maturidade Ativa do Sesc, Sandra Rosinski.
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Hospital Santo Ângelo

Baixos estoques preocupam Banco de Sangue

O

Banco de Sangue
do Hospital Santo
Ângelo está precisando
de todos os tipos sanguíneos. A informação é da
enfermeira gestora do
Banco de Sangue, Marta
Perim Motta. Ela conta
que os estoques estão
baixos neste período e
pede a colaboração da
Enfermeira Marta Perim Motta
comunidade neste gesto
solidário que pode salvar vidas.
Marta explica que devido à obra de reforma da fachada e passeio a entrada está bloqueada. As pessoas podem ter acesso ao
Banco de Sangue, através da internação na rua Antônio Manoel. “Pedimos desculpa pelo transtorno temporário. A revitalização
deste espaço, porém, será importante para melhorar a estrutura e
a qualidade do atendimento”.
A enfermeira salienta que 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.

Brigada de Emergência
Na quarta-feira, 3,
aconteceu a reunião
mensal da Brigada
de Emergência. Na
oportunidade teve
um
treinamento
de prestação de
primeiros socorros
para
vítima
de
trauma
com
a
participação
da
ewuipe
do
Samu. A reunião Equipe fazendo treinamento
foi
coordenada
pelos
técnicos
de
Segurança
Trabalho,
Marcelo
Padilha
e
André

Centro Cirúrgico no Outubro Rosa
Outubro Rosa é uma
campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e
do diagnóstico precoce
do câncer de mama e o
câncer de colo do útero.
O Centro Cirúrgico fez uma decoração
especial alusiva à data.
Na foto, o enfermeiro coordenador do setor, Wagner Bechorner
Almeida, a enfermeira
Cilene Patat e demais
integrantes da equipe.

Reunião de enfermagem
Foi
realizada,
na sexta-feira, 5, a
reunião mensal da
enfermagem,
no
auditório do HSA.
A gerente de enfermagem, Maristane
Almeida, coordenou os trabalhos.
Foram repassadas orientações
No encontro foram tratados assuntos gerais e os técnicos de Segurança no Trabalho, Marcelo Padilha e André
Blum, que integram o Sesmt, repassaram orientações.
Também, o coordenador do Departamento Pessoal, Otávio possebom, falou sobre o ponto e contratação de PCDs
(Pessoas com Deficiência)

Valorização da vida
Em comemoração
ao Setembro Amarelo teve, no dia 27 de
setembro, teve uma
roda de conversa com
familiares de pacientes
da Unidade de Saúde
Mental. A valorização
da vida foi o tema do Foram repassadas orientações
encontro. Foi feita, ainda, a distribuição de folders educativos e fita amarela nas unidades do HSA. A atividade contou com a participação da psicóloga do Trabalho, Carine
Bueno Fernandes, a assistente social, Priscila Dekeper, e
as estagiárias Maira Almeida, Jaqueline Oliveira, Vitória
Devicari Margutti e Daniele Konzen.

Banco de Leite Humano

A nutricionista, Marília Sima,
repassando orientações sobre
funcionamento do Banco de
Leite Humano do HSA para estagiárias do curso Técnico de
Enfermagem, do IFFarroupilha.

Corpo Clínico

no
Blum.

O Corpo Clínico esteve reunido, no dia 25
de setembro, para tratar
sobre o quadro funcional e planejamento das
atividades. O encontro
contou com a presença
do diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a diretora clínica, Mabel Konzen, e os dos médicos Rafael Fontoura,
Leandro Russi, Armando Maraschin, Diogo Balbinot,
Claudia Costa, Henrique Costa, Liliane Borges Sanchez, Matheus Brunet, Lisoneide Terhorst, Fabiano
Batista, Maria Helena Moscon, Flávio Izolan, Flávio
Christensen, Ana Cláudia Vaccari, Greta Viana, Cláudia Colisse, Renato Salzano e José Otávio Dworzecki.

ANIVERSARIANTES

Cilene Loro Patat 13/10
Lidiane dos S. Makowski 13/10
Ayme Becker 15/10
Bruna Oliveira de Leão 15/10
Marcelo Padilha 15/10
Flavia Toupa da Silva 17/10

