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3º Encontro dos Pequenos Guerreiros
da UTI Neonatal será no domingo
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Panorama Debates

N

este domingo,
17, às 9 horas,
será realizado o 3º
Encontro dos Pequenos Guerreiros
da UTI Neonatal
do HSA, na Praça
do Brique.
O
encontro
contará com a participação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos
de enfermagem e outros profissionais da área de saúde. Haverá brinquedo pula-pula, distribuição de doces para crianças
e a participação do Palhaço Leleco (personagem interpretado
pelo técnico de Segurança no Trabalho, Marcelo Padilha), e
exposição de incubadora.

UTI Neonatal
Aconteceu,
na
terça-feira, 12, a reunião mensal da UTI
Neonatal, coordenada
pela enfermeira gestora do setor, Aline
Rebelato. No encontro teve dois treinamentos com a médica
Silvana Baretieri sobre pressão invasiva, CPAP de borbulha e
uso do blender. Também foi discutida a festa de final de ano
do setor e a promoção do 3º Encontro dos Pequenos Guerreiros da UTI Neonatal, neste domingo, 17, na Praça do Brique.

Homenagem

O provedor Odorico Bessa Almeida participou do
programa Panorama Debates, na quarta-feira, 13, na
Rádio Sepé Tiaraju. Durante o programa falou sobre
sua trajetória como educador e a implantação de Usina
Solar Fotovoltaica, através de parceria com a RGE, entre outros temas nas áreas da política, esporte e cultura.

Reunião de enfermagem
Na segundafeira, 12, teve a
reunião mensal de
enfermagem. A atividade foi coordenada pela gerente
de
enfermagem
Maristane Almeida. Na primeira parte do encontro, a consultora do Hospital
Israelita Albert Einstein, Gabriela Malheiros, apresentou as
ações que serão implementadas no HSA, através do PROADI, com treinamentos de gestores sobre protocolos, rotinas
e avaliações de processos internos que possibilitam a identificação dos resultados.
Na sequência, a nutricionista, Fabiane Dalla Corte, repassou orientações sobre os serviços relacionados à terapia nutricional. Depois foi a vez da acadêmica do Curso de
Enfermagem da URI, Aline Borges, do Núcleo de Segurança
do Paciente, veio analisar documentação se está em concordância com sugestões apontadas e num segundo momento aplicou questionário para avaliar conhecimento sobre
a cultura de segurança ao paciente com enfermeiros e técnicos de enfermagem da Unidade C e enfermeiros do HSA.

Cesta Natalidade

A gestora de Contabilidade do Hospital Santo Ângelo, Andréia Barz, comemorou aniversário no domingo,
10. Uma homenagem foi realizada, na tarde da segunda-feira, 11, pela direção do Hospital Santo Ângelo. Estiveram presentes na homenagem o provedor Odorico
Bessa Almeida, a vice-provedora, Iara fortes, o diretor
administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi
Roque Biacchi, o consultor hospitalar, Edemar Paula da
Costa, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida e
outros colaboradores do HSA.

Nesta quintafeira, 14, o Grupo
Políticas de RH
fez a entrega de
Cesta Natalidade
para a analista de
compras, Greice
Gonçalves.
Na foto, o coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, a piscóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, e a integrante do setor, Pamela Uecker.
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Hospital Santo Ângelo

Domingo na Praça será no dia 24

A

s CIPAs do HSA
e da Unimed
Missões promovem no
dia 24 de novembro, a
partir das 13h30min, o
Domingo na Praça. A
atividade ocorre na Praça Pinheiro Machado. O
público que for à praça
poderá conferir músicas
com artistas locais em palco alternativo. Também haverá mateada, praça de alimentação, brinquedos para crianças e outras atividades abertas à comunidade.

Repasse de alimentos ao Lar
da Velhice Suzana Wesley
Nessa semana aconteceu o repasse de alimentos
não perecíveis ao Lar da
Velhice Suzana Wesley. Os
produtos foram recolhidos
durante a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes
do Trabalho (SIPAT 2019),
promovido pelas CIPAs do
HSA e Unimed Missões/RS. Estiveram na entrega o presidente
da CIPA d HSA, Eduardo Ritter, o coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, e representantes da Unimed
Missões. A ação fez parte do projeto “Prato Cheio” - idealizado
pelo Sesc com apoio do HSA e Unimed Missões.

“Caminhada Vencendo o Diabetes”

Conscientizar as pessoas sobre a importância do
controle do diabetes. Esse foi o objetivo da “CaminhadaVencendo o Diabetes”, realizada na manhã de sábado, 9, junto à Praça Leônidas Ribas. A atividade foi uma
promoção do Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju, em
parceria com o Hospital Santo Ângelo e Associação RioGrandense de Apoio aoDiabetes (ARAD Santo Ângelo).
A caminhada contou com a participação do provedor do
HSA, Odorico Bessa Almeida, a presidente do Lions Clube Santo ÂngeloTiaraju, Maristane Almeida, e do presidente da ARAD, Jerônimo Riechel, e outros convidados.
O provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, salientou a
importância dessa ação. “Sempre é fundamental alertar
às pessoas sobre os riscos do diabetes, o controle e a
prevenção dessa doença.”Já a presidente do Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju, Maristane Almeida, lembra que
essa é uma campanha do governador do Distrito LD4
e dos Lions Clubes que integram essa região. Também
teve, na Praça Leônidas Ribas, uma equipe de enfermagem do HSA que fez a verificação de pressão arterial e
testes de glicemia (HGT), assim como a distribuição de
folders com orientações sobre o diabetes.

Curso Casal Gestante

A médica Cláudia Costa, a enfermeira Emanoele
Busatto, e os casais que participaram do encerramento do Curso Casal Gestante, na sexta-feira, 8.

UTI ADULTO
A enfermeira coordenadora da UTI
Adulto, Paula Queiro,
conduziu, na terçafeira, 12, a reunião da
unidade. Na oportunidade foi falado sobre
o reposicionamento no
leito x lesões por pressão; nutrição parenteral e enteral; sarcopenia; e o novo protocolo glicêmico com
a médica responsável técnica da unidade, Joise Wottrich;
além de outros assuntos gerais do setor.

Dinâmica de grupo
Foi
realizada,
na terça-feira, 12,
uma dinâmica de
grupo, com a equipe de manutenção.
Na foto, a psicóloga
do Trabalho, Carine
Bueno Fernandes, o
coordenador do Departamento Pessoal,
Otávio Possebom, o
coordenador do setor de Manutenção, Ciro Coletto, os estagiários de psicologia, Carieli Carvalho Saragoso e João Vitor Zamdomenighi Fetter e demais colaboradores da equipe.

Aniversariantes
Eliana Godoy de Moraes 14/11
Rosa Maria Ramires de Moraes 16/11
Vanessa de Souza Issler 16/11
Amaralina Taborda Ferreira 17/11
Ariele Lopes Mafra 18/11
Fabio Junior de Moura 19/11
Jane Moreira Cardoso 19/11
Marlise Pinto Silva 19/11
Gabriela Bortolato Penke 20/11
Ivonete A. Trindade Moizinho 21/11

