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AsHomenagem
pessoas puderam degustar
peixes assados
e fritos no jantar
à equipe
do Faturamento

Uma vitória contra o câncer

A
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legria e emoção
marcaram o encerramento do tratamento de Nanci Mielki Berti,
de 55 anos, na Unacon
do Hospital Santo Ângelo. Na sexta-feira a
coordenadora
técnica
da unidade, enfermeira
Jacqueline Bageti Garcia, juntamente com sua
equipe, prestou home- Nanci Berti e Milton Carlos Berti
nagem a paciente que
concluiu suas sessões
de quimioterapia e imunoterapia para combater um câncer de mama.
Nanci mora em São Luiz
Gonzaga e vinha para
Santo Ângelo para o tratamento.
Nanci conta que o Nanci recebendo homenagem
encerramento do tratamento marca um novo ciclo em sua
vida. “É um momento de comemoração. Foram 12 semanas
de sessões de quimioterapia e um ano de imunoterapia com
aplicações de injeções. Vinha uma vez por semana para Santo Ângelo. Meu marido, que sempre esteve do meu lado, me
aguardava em cada sessão. Ele teve um papel fundamental
no meu tratamento”, falou emocionada.
A paciente conta que descobriu a doença através de um
exame de ecografia. Neste exame apareceu um tumor de
menos de 1 cm. A notícia foi bastante impactante, mas busquei forças e apoio da minha família. Com o exame feito na
mastologista fiz uma biopsia e fiz cirurgia no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre.”
Ela lembra que depois da cirurgia decidiu fazer sua quimioterapia no HSA pela proximidade de casa e confiança no
trabalho do médico oncologista, Lourenço Sangoi, que já tinha tratado a sua irmã e feito atendimento de seu pai numa
outra situação.
EXAMES PREVENTIVOS
A partir da liberação das sessões de quimioterapia, Nanci
fará exames preventivos de seis em seis meses durante cinco anos. Após esse período os exames serão anuais.

O Grupo
Políticas de
RH prestou,
nesta quarta-feira, 12,
homenagem e fez
a entrega
de
bombons para
a equipe do
setor de Fa- Equipe do setor de Faturamento na homenagem
turamento. A iniciativa deve-se ao Dia do Profissional de
Faturamento comemorado no dia 10 de junho.
Na foto, Giovana Cassol, Márcia Raimundo, Micheli
Segatto, a enfermeira coordenadora do setor, Valdecira
Senger, Janine Valentina dos Santos, Maria dos Santos,
Jenily Damian, Sonia Farezin, e a psicóloga do Trabalho,
Jéssica Garcia.

Visita de alunos do Colégio Tiradentes

O diretor
administrativo,
Marcelo Borges, recebeu,
nesta quintafeira, 13, a visita de turma
do
Colégio
Ti r a d e n t e s .
Os alunos estiveram acompanhados da

Turma pode conhecer o funcionamento do HSA

soldado Karla Correa. Na ocasião puderam conhecer a lavanderia e outros setores do HSA. Na foto, o diretor Marcelo Borges, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a
enfermeira Camila dos Santos, e os estudantes do educan-
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Campanha do Exército

Equipes do Banco de Sangue com militares do 1º B Com de Santo Ângelo

E

ncerra nesta, sexta-feira, 14, a campanha “Ajudar está no
nosso Sangue”, promovida pelo Exército Brasileiro.
Na quinta-feira esteve militares do 1º BCom de Santo Ângelo
fazendo a doação de sangue para o Banco de Sangue do HSA.
Nesta semanana também teve a doação de sangue por militares do 4º Regimento de Cavalaria Blindado. Na foto, a enfermeira
coordenadora do Banco de Sangue, Sheila Steidl, a biomédica
Patrícia Eich Engler, e militares.

Militares do 4º Regimento de Cavalharia Blindado de São Luiz Gonzaga

Encontro das CIPAs
Aconteceu na quarta-feira, 12,
o encontro
das CIPAs
do HSA e
da Unimed
Missões.
Dentre
os
temas, nos
Reunião no auditório do HSA
os novos integrantes das CIPAs e o trabalho de organização da SIPAT (de 21 a 25 de outubro) e o Domingo no Parque (27
de outubro).
No encontro, o presidente da CIPA do HSA, Eduardo
Ritter, a presidente da CIPA da Unimed Missões, Eduarda
Saragoso, Dulcineia Ribeiro, Ana Flores, Haidê Brissow e
Rafael Gutstein.

Treinamento dos cipeiros
Começou,
na
quinta-feira, 13,
os treinamentos
dos novos integrantes da CIPA
do HSA.
A atividade contou com a participação da equipe
do SAMU.
Os treinamentos, que prosseguem até o dia 19
de junho, estão Treinamento com o Samu
sendo feitos pelos técnicos de Segurança do
Trabalho, André Blum e Marcelo Padilha, do
Sesmt.

Banco de Sangue

Integrantes da CIPA se apresentando no encontro

ANIVERSARIANTES

A coleta de sangue no Banco de Sangue do
Hospital Santo Ângelo funciona de segunda a
sábado, das 7 às 12h30min. Mais informações
pelo telefone (55) 3313 2000

Luziana Maria dos Santos 14/06
Marluce Andressa Pereira de Castro 14/06
Matheus Vechieti Peringer 14/06
Adelina dos Santos 15/06
Tania Janete de Andrade 15/06
Joao Ademar Ramires 16/06
Lauro Cesar Hassi Antunes 16/06
Luiz Manoel Duarte Muniz 16/06
Valeria Hennicka 19/06

