O semanário
ANO XVII - Nº 948 - 01/11/2018

Domingo acontece a 2ª DIFAHSA

N

este domingo,
4, a partir das 9
horas, na sede
campestre
do
Clube 28 de
Maio,
acontece a 2ª DIFAHSA. Ao longo
do dia haverá
diversas
ativi- Evento reúne colaboradores do HSA e familiares
dades
de
recreação
e
esporte.
Os cartões estão sendo comercializados ao preço de R$ 20 e
poderão ser adquiridos com a Associação dos Funcionários do
Hospital Santo Ângelo (AFUHSA) ou no Departamento Pessoal.
O cardápio do almoço será arroz, galeto, saladas verdes, maionese, cuca e pão. Os colaboradores do Hospital Santo Ângelo deverão levar talheres e cadeiras.
A 2ª DIFAHSA é uma promoção da AFUHSA e do Departamento Pessoal e conta com o apoio do Hospital Santo Ângelo.

Viagem a Brasília

Edemar Paula da Costa, Luis Carlos Heinz, Odorico Bessa
Almeida e Leo Mousquer em Brasília

O provedor Odorico Bessa Almeida esteve nessa semana em Brasília reunido com parlamentares da bancada gaúcha, apresentando projetos e na busca de recursos para o HSA. Juntamente com o consultor hospitalar,
Edemar Paula da Costa, e o tesoureiro Leo Mousquer,
manteve audiências com os deputados Luis Carlos Heinze, Cajar Nardes e Darcísio Perondi, Jerônimo Goergen,
Elvino Bohn Gass, Pompeo de Mattos, entre outros.

24º Curso Casal Gestante
De 5 a 9 de novembro

30 vagas
INSCRIÇÕES:
Na Internação do HSA
HORÁRIO DO CURSO:
Das 19h30min às 21h30min

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

Encerrada a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho (SIPAT)

Milena Pizolotto

Público presente no Salão Paroquial

Aconteceu, na sexta-feira, 26, a palestra motivacional
“Integração e união da equipe”, com a professora Milena Pizolotto, no Salão Paroquial da Catedral Angelopolitana, que marcou o encerramento da Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). A palestrante destacou a importância do comprometimento do profissional na empresa e no trabalho em equipe.
Depois, os organizadores da SIPAT promoveram
sorteio de brindes. Em seguida teve a apresentação do músico William Pires. Também os presidentes
das CIPAs do HSA, Eduardo Ritter, e da Unimed Missões, Dulcineia Ribeiro, fizeram um balanço do evento.
A SIPAT promoveu uma ampla programação ao longo da
semana. Dentre as palestras “Acidentes de trajeto – prevenção” com o instrutor do CFC São Luiz, Neimar Rabuske, a diretora de ensino, Paula Silva, e a atendente Camila Corrêa.
Também foram ministradas palestras sobre “Resíduos do
serviço de saúde” com o analista ambiental da Unimed Missões, Altamir Lauri Coimbra da Silva; “Tecnologia no dia a dia
das pessoas” com Daniel da Veiga; e “Acidentes domésticos” com o tenente do Corpo de Bombeiros, Franciso Schaff.
Essa foi a primeira edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) desenvolvida em
parceria pelo Hospital Santo Ângelo e Unimed Missões.

Cesta Natalidade
A Cesta Natalidade é um benefício do
Hospital Santo Ângelo
destinado às colaboradoras em licença
maternidade. A cesta é viabilizada por
meio de contrato do
HSA com seguradora. Colaboradoras recebendo o benefício
Na quarta-feira, 31, aconteceu mais uma entrega deste benefício, desta vez para a médica, Camila
Copetti, e a técnica de enfermagem, Elisiane Garcia.
A entrega foi feita pelo Grupo Políticas de RH, através do coordenador do Departamento Pessoal, Otávio
Possebom, a integrante do departamento, Ana Flores,
e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.
A Cesta Natalidade entregue foi constituída com alimentos específicos para o aporte nutricional adequado
da mãe e do bebê. A cesta contou ainda com fraldas,
mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, entre outros.
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Hospital Santo Ângelo

Diretor administrativo ministra
palestra na CNEC Santo Ângelo

Projeto Angels de AVC

m dos grandes desafios das
universidades é preparar um
profissional qualificado que atenda
as demandas de um mercado cada
vez mais competitivo no qual a gestão eficiente faz toda a diferença.
Esse foi o enfoque da palestra “Gestão e Liderança”, ministrada pelo diretor administrativo do Hospital Santo Ângelo, Marcelo Borges, no Salão
Azul, da CNEC Santo Ângelo, na noite de segunda-feira, 29. A atividade
contou com a participação do diretor Diretor Marcelo Borges
da CNEC Santo Ângelo, Demetrius
Abrão Bigaran, da coordenadora do evento, Camila Mousquer,
da gerente de enfermagem do HSA, Maristane Almeida, entre
outros convidados.
Na palestra, destinada a acadêmicos dos cursos de Administração, Biomedicina, Odontologia, Fisioterapia e Direitos,
o gestor explicou que há hoje um distanciamento do conhecimento acadêmico da necessidade do mercado de trabalho.
Marcelo Borges citou como exemplo os cursos de Enfermagem
no Estado. “As universidade formam enfermeiros para atuarem
na parte assistencial. O profissional ao ingressar no mercado
depara-se com uma realidade mais ampla. Na minha experiência como gestor hospitalar, enfrento situações que evidenciam essa situação. Precisamos, na maioria das vezes, de um
profissional que não apenas saiba atuar na assistência do paciente, mas também que entenda de administração, recursos
humanos, custos finanças e até mesmo que saiba gerenciar
pessoas”.
Marcelo Borges citou situações como a do Curso de Enfermagem da PUC/RS (Pontifícia Universidade Católica) que de
um total de 4 mil horas-aula, apenas 7% (284 horas) são destinadas à área de administração; enquanto na UFRGS são 9%
deste total (360 horas). “Esses números mostram a necessidade de que os currículos precisam ser revistos não apenas na
Enfermagem, mas também em outros cursos, devido à importância que vem tendo o papel da gestão nas empresas.”

Na terça e quartafeira, 30, aconteceu
treinamento com profissionais de saúde
pelo projeto Angels
(protocolo de AVC).
Ao todo foram seis
turmas com uma hora
aula para assistência
e 30 minutos para profissionais da área ad- Joel Bueno e Paola Begliomini
ministrativa. A enfermeira, Paola Begliomini, desenvolveu
o trabalho de capacitação para atendimento hospitalar
dentro do tempo preconizado pelo protocolo de AVC.
Os profissionais foram treinados para utilização do aplicativo Join, semelhante ao WhatsApp, para comunicação
e repasse de informações do paciente (aprovado pela Anvisa).
Paola explicou que o aplicativo garante sigilo dos dados do paciente que se limitam a um grupo restrito de
pessoas. “Através deste aplicativo é acessado os exames
de imagem e tomografia. Isso acelera a interpretação dos
dados e a conduta médica desses pacientes. Essa agilidade faz toda a diferença no atendimento, reduzindo sequelas do acidente vascular cerebral.
Em Santo Ângelo esse trabalho está sendo coordenado pelo médico neurologista Jose Otavio Dworzecki Soares, e o enfermeiro Joel Bueno.
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Acadêmicos da CNEC acompanharam palestra do diretor do HSA

NOVEMBRO ROXO

No dia 18, no Brique da Praça,
acontecerá o 2º Encontro dos Pequenos Guerreiros da UTI Neonatal
do Hospital Santo Ângelo, dentro do
Novembro Roxo. A atividade busca marcar do Dia Mundial da
Prematuridade (17 de Novembro). No encontro vai estar presente o Palhaço Leleco (interpretado por Marcelo Padilha),
assim como haverá brinquedos pula-pula e distribuidos minichurros para as crianças. A enfermeira gestora da UTI Neontal, Aline Rebelato, explica que as pessoas interessadas em
adquirir camisetas personalizadas ao preço de R$ 25 com o
Hugo pelo telefone 999934308 ou no dia do evento.

Jantar das Mimosas

A equipe de enfermagem do HSA marcou presença no Jantar das Mimosas, no Clube Clube
Gaúcho, dentro da programação do Outubro Rosa.
O evento beneficente arrecadou recursos para
a Liga Feminina de Combate ao Câncer.
Na foto, da esquerda para direita, as enfermeiras, Dienifer Petrowski, Rosane Hossa, Daiane
Prestes, Aline Nardes, Mariéli Brum Munaretto,
Jacqueline Bagetti Garcia, Marta Perim Motta, Daniele Berwanger, Márcia Kohn e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

ANIVERSARIANTES

Regilisa Macedo Nunes 02/11
Aldino de Oliveira Souza 03/11
Elenir Binelo de Jesus de Freitas 03/11
Heloisa Helena Moraes da Cunha 03/11
Cliciani Flores Machado 06/11
Mara Cileia Alves 06/11
Carla Halles 07/11
Graziele de Almeida Oliveira Lizzott 07/11
Marisa Zerbin 07/11
Fabiana dos Santos de Melo 08/11
Michelle Aparecida do Nascimento 08/11

