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Odorico Bessa Almeida é
reeleito provedor do HSA

Provedor Odorico Almeida com o médico Edilson Burmann

O

provedor Odorico Bessa Almeida foi reeleito, por
unanimidade, na tarde de sexta-feira, 30, para
comandar o Hospital Santo Ângelo. A eleição aconteceu
durante a assembleia da Associação Hospital de Caridade
Santo Ângelo. O presidente do colegiado da associação,
Edilson Burmann, conduziu o processo eleitoral que contou com a participação dos sócios. O provedor concorreu
em chapa única e seu mandato é de dois anos.
Na oportunidade, o provedor fez um balanço das ações
desenvolvidas, destacando as conquistas e desafios no
seu primeiro mandato. Também agradeceu a confiança de
todos no seu trabalho.
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Realizada Festa de Final de Ano
no GDF Os Farroupilhas

Colaboradores do HSA no GDF Os Farroupilhas

Cerca de 500 pessoas participaram, no sábado, 1º de
dezembro, da Festa de Final de Ano da AFUHSA e do Hospital Santo Ângelo, no GDF Os Farroupilhas. A atividade
reuniu colaboradores do HSA e seus familiares.
A abertura da solenidade foi feita pela presidente da
AFUHSA, Herondina dos Santos. Na ocasião, Herondina
agradeceu a participação de todos no evento.
O provedor Odorico Bessa Almeida, por sua vez, destacou o trabalho dos profissionais do HSA no cuidar e na
preservação da vida e da saúde das pessoas. Também enumerou as conquistas da Casa de Saúde em 2018, como a
oftalmologia e a otorrinolaringologia, a Unacon, a obra dos
58 leitos, entre outras.
Durante a solenidade teve a manifestação do integrante
da AFUHSA, o enfermeiro Luis Fernando Noronha Reis que
falou em nome dos colaboradores. Também presentes no
evento a vice-provedora, Iara Fortes, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, gestores de unidades e demais
colaboradores.
Depois das manifestações foi servido jantar ao público
presente no GDF Os Farroupilhas.
Na sequência, teve sorteio de brindes e baile com animação da banda Os Municipais.

Campanha Natal 2018

Acadêmicos de Enfermagem da URI e equipe da Pediatria

No dia 3 de dezembro, na Sala de Recreação, acadêmicos da URI fizeram o repasse brinquedos à Pediatria.
Na foto, a enfermeira gestora da Pediatria, Juliana Gonçalves Pires, a coordenadora do Curso de Enfermagem
da URI, Alessandra Frizzo e acadêmicos.
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Hospital Santo Ângelo

Reunião de enfermagem

Gerente de enfermagem, Maristane Almeida, repassando orientações

A

conteceu na quinta-feira, 6, a reunião mensal da enfermagem. A atividade foi coordenada pela gerente
de enfermagem, Maristane Almeida. Dentre os assuntos tratados no encontro esteve o protocolo de segurança do paciente, notificações de sífilis e dengue, passagem de plantão e novas orientações sobre trocas de escalas de serviço.

Lions Clube Santo Ângelo Universitário
faz doação de enxovais para a Maternidade
A enfermeira gestora
da Maternidade, Mariéli
Brum Munaretto, recebeu de representantes do
Lions Clube Santo Ângelo Universitário a doação
de enxovais para bebês.
A entrega aconteceu na semana passada.
Mariéli
agra- Enfermeira Mariéli recebendo donativos
deceu
o
Lions
Clube
pelo
grande
gesto
solidário que beneficiará bebês atendidos na Maternidade do HSA.

Encontro da CIPA
Foi realizada,
na quinta-feira, 6, a
reunião mensal da
CIPA, coordenada
pelo presidente da
comissão, Eduardo
Ritter. Na ocasião,
foi feito um balanço dos registros de
Eduardo Ritter coordenando a reunião
acidentes de trabalho referentes ao mês de novembro. Os técnicos de Segurança no
Trabalho, André Blum e Marcelo Padilha participaram da reunião.

Brigada de Emergência faz simulado
Na tarde de
quinta-feira, 6,
a Brigada de
Emergência
fez simulado
de primeiros
socorros para
uma
vítima
de
acidente de trabalho. A ação Equipe de Brigadistas prestando primeiros socorros
foi
desenvolvida pelos técnicos de Segurança do Trabalho do Sesmt, Marcelo Padilha e André Blum.

Plano faz gerenciamento de resíduos do HSA
A destinação
adequada do lixo
continua sendo
um grande desafio do mundo moderno não apenas em relação à
questão ambiental, mas também
no que se refere
à saúde pública.
Outro
aspecto
importante que
engloba
esse Os técnicos de Segurança no Trabalho,
tema é a ques- André Blum e Marcelo Padilha
tão da sustentabilidade, uma preocupação cada vez mais
presente no dia a dia das empresas e na vida das pessoas. No município, o Hospital Santo Ângelo desenvolve
um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde, seguindo as normativas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a resolução do Conama
(Conselho Nacional do Meio Ambiente).
Os técnicos de segurança do Trabalho do Hospital
Santo Ângelo, Marcelo Padilha e André Blum, que fazem
parte do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho), coordenam
o plano de gerenciamento de resíduos juntamente com
uma equipe de profissionais de diferentes áreas.
Conforme Padilha, o hospital conta com dois pontos
de destinação provisória de resíduos. “Nós trabalhos com
o gerenciamento de diferentes tipos de resíduos hospitalares: os resíduos comuns (restos de alimentos), os resíduos hospitalares contaminados (gases, agulhas e outros
perfurocortantes); os resíduos recicláveis (papel e plástico); e os resíduos industriais (estopas sujas de óleo e
graxa, colchões, óleos e graxas utilizados nas máquinas
e equipamentos do hospital).”
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA
O técnico de Segurança no Trabalho, André Blum,
observa que, além de evitar riscos ao meio ambiente,
o gerenciamento adequado de resíduos também é importante para a segurança dos colaboradores. “Os resíduos hospitalares passam por um rigoroso processo
de seleção. Separamos agulhas e outros perfurocortantes dos demais materiais e os acondicionamos em
embalagens adequadas para evitar acidentes.”
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