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Samu recebe duas novas ambulâncias

Solenidade de entrega aconteceu em frente à Catedral

O

prefeito Jacques Barbosa e o secretário municipal de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, fizeram
a entrega de duas novas ambulâncias para o Samu do
Hospital Santo Ângelo. O repasse foi feito ao provedor
Odorico Bessa Almeida durante solenidade em frente à
Catedral Angelopolitana. No ato o diretor administrativo,
Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, o
coordenador de enfermagem do Samu, Alex Martins Antunes. Também presentes o vice-prefeito, Bruno Hesse, o
deputado estadual, Eduardo Loureiro, secretários municipais e vereadores.
Foram entregues uma Unidade de Suporte Avançado
e uma Unidade de Suporte Básico da marca Mercedes
-Benz. Os veículos substituem os atuais após cinco anos
de uso. As ambulâncias que eram do Samu serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
A novas ambulâncias do Samu repassadas pelo Estado ao Município foram adquriridas com recursos do Ministério da Saúde.
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Semana de enfermagem
encerra nesta sexta

Palestra com a psicóloga Tatiane Müller no auditório do HSA

Encerra nesta sexta-feira, 17, a Semana de Enfermagem
do Hospital Santo Ângelo. Neste último encontro acontece
palestra motivacional com a psicóloga do Alibem Santo Ângelo e Santa Rosa Corporativa, Tatiane Müller. Em seguida
apresentação artística com o músico Eduardo Maicá. Hoje,
na Sala de Descanso, também está sendo disponibilizado
tratamento de beleza oferecido pela Mary Kay e serviço de
manicure pela AFUHSA.

Dia do Assistente Social

Gestão de resíduos
O setor de Sanificação, Lavanderia e
Costura, e o Sesmt
começaram,
nesta sexta-feira, 17, a
colocar etiquetas de
identificação do tipo
de resíduos nas lixeiras das unidades
abertas do HSA.
Conforme a coordenadora do setor de Sanificação,
Mirtes Dinon, a ação
faz parte do gerenciamento de resíduos do hospital.
Ela explica que as etiquetas marrom são para resíduos orgânicos, branco (infectantes), azul (recicláveis) e
laranja (químicos). “A medida será estendida a áreas
fechadas (Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, CME,
UTI’s) . Na sequência outros setores”, salienta.
Na quarta-feira, 22, às 13 horas, no auditório do
HSA, haverá treinamento com a equipe do setor de
Sanificação.

Na quarta-feira, dia 15 de maio, Dia do Assistente
Social, a direção do Hospital Santo Ângelo prestou homenagem às assistentes sociais do município. Foram
homenageadas as assistentes sociais do HSA, Maira
Bagatini e Priscila Dekeper, assim como profissionais
da área representando as secretarias municipais de
Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, CRAS Missões, 12ª CRS, Caps Infantil, Caps AD, CIEE, CSU,
Educação e Habitação, Clínica Renal Dr. Gatz, Instituto Penal, Susepe, INSS, Cededica, Lar Universina Carrera Machado, Unopar, Centro de Acolhimento Martim
Lutero, Família Acolhedora e Fazenda Paraíso.
No ato presentes o diretor administrativo, Marcelo
Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a psicóloga do
Trabalho, Jessica Garcia, a assistente social, Luiza Minéia Krugas, entre outros.
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Hospital Santo Ângelo

Hospital Santo Ângelo qualifica sua pediatria

ESF do bairro Nova

D

esde a
terçafeira, 7, funciona
em novo espaço
a Pediatria do
HSA. Ao todo
são 15 leitos de
internação e oito
leitos de observação. Também
foram instalados Enfermeira Juliana Pires
novos mobiliários. A pediatria conta com três médicos, dois profissionais de
enfermagem, 12 técnicos de enfermagem e uma secretária.
Simone Maciel, mãe do pequeno Gael, de seis meses, aprovou a mudança. “Achei muito boa as novas instalações da Pediatria. Uma estrutura bem diferente da anterior.”
Quem também aprovou o novo ambiente foi Gláucia Matieli,
moradora do bairro Cohab. “Desde a sexta-feira passada estou
com minha filha Gabrieli, de 12 anos, aqui na unidade. Gostei
muito deste novo ambiente do Hospital Santo Ângelo.”
A enfermeira coordenadora da Unidade da Pediatria, Juliana
Pires, destaca que os pacientes passam a contar com um amplo e moderno espaço a partir de agora. “As novas instalações
têm uma boa estrutura e neste momento estamos em fase de
adaptação. Acreditamos que essa mudança vai refletir em mais
qualidade do nosso atendimento.”

O provedor Odorico Bessa Almeida participou, no
dia 6 de maio, da entrega da obra de modernização
da unidade Estratégia Saúde da Família do bairro
Nova. A inauguração foi feita pelo prefeito Jacques
Barbosa juntamente com o secretário municipal de
Saúde, Luis Carlos Cavalheiro. Na foto, o provedor
Odorico Bessa Almeida com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Clarice Haack, o vice-presidente do Conselho, Felipe Luz, a ex-vice-prefeita,
Nara Damião, o coordenador da Secretaria de Turismo e Esportes, Jonas Realdi, e a coordenadoria
adjunta da 12ª CRS, Margarete Forlin.

Prevenção e Saúde

Simone Maciel

Gláucia Matieli com a filha

Congresso Americano de Urologia

Gerente de enfermagem, Maristane Almeida, com equipe

No dia 10 de maio foi realizado exame preventivo
de colo uterino em parceria com a Secretaria Muncipal
de Saúde de Santo Ângelo. Conforme a presidente da
AFUHSA, Herondina dos Santos, essa ação foi para marcar as comemorações do Dia das Mães.
A atividade foi promovida pelo HSA, Secretaria Municipal de Saúde e AFUHSA.

xxxx
O médico Urologista e da Oncologia do HSA, Flavio
Christensen, participou do Congresso Americano de Urologia em Chigago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos.
O evento, que aconteceu de 2 a 6 de maio, reuniu mais de
14 mil urologistas de diferentes países. O congresso, considerado o maior evento da área de urologia no mundo, apresentou o que há de mais moderno nesta especialidade com
novas tecnologias e inovações. Grandes nomes da urologia
mundial ministraram palestras no Congresso Americano de
Urologia - promovido pela American Urological Association.
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