O semarário
ANO XIX- Nº 1016 - 21/02/2020

1932

2020

HSA e Unimed se integram
no gerenciamento de resíduos

O

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

Hospital Santo Ângelo e o Hospital Unimed Missões
estão atuando de forma integrada no fortalecimento
do gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.
Na terça-feira, 18, profissionais do HSA e da Unimed fizeram um balanço dos resultados obtidos com a padronização
das ações.
Na avaliação de todos, constatou-se que a padronização
vem possibilitando o aumento de subprodutos para a reciclagem, redução de custos, assim como a diminuição de acidentes de trabalho e potenciais riscos de contaminação humana e
ambiental.
O encontro contou com a presença do diretor administrativo do HSA, Marcelo Borges, o gerente de negócios da Unimed
Missões, João Alexandre dos Santos, o analista Ambiental, Altamir Lauri Coimbra da Silva, os técnicos de Segurança do Trabalho do HSA, Marcelo Padilha e André Blum, entre outros.

Cesta Natalidade

O coordenador do Departamento Pessoal, Otávio
Possebom, a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, e a analista pessoal, Pâmela Uecker, fizeram, na
quinta-feira, 20, a entrega de Cestas Natalidade destinadas
a mães em licença maternidade do Hospital Santo Ângelo
Nesta edição foram contempladas a nutricionista, Marília Sima, a técnica de enfermagem, Cristiane Carlesso, e a secretária do Laboratório de Análises Clínicas, Lais de Lima Rodrigues Roland.
Foram repassados alimentos da cesta básica específicos para o aporte nutricional da mãe e do bebê,
e produtos como kit inicial com fraldas, mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, entre outros.
O repasse é viabilizado através de contrato firmado pelo Hospital Santo Ângelo com a seguradora.

Hospital Santo Ângelo
UM NOVO HOSPITAL
PARA UM NOVO TEMPO
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Comitê de monitoramento do coronavírus

A

12ª Coordenadoria Regional de Saúde vai promover ações
dentro do plano de monitoramento do coronavírus no Estado. O assunto foi tratado durante reunião no HSA com o coordenador regional de Saúde, Iury Sommer Zabolotsky. As ações
contarão com o suporte do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS).
O coordenador de Saúde, Iury Zabolotsky, explica que está sendo
criado na região um Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) pela 12ª CRS.
Ele explica, ainda, que vai ser formado um comitê regional de
monitoramento que irá interagir com a macrorregião Missões para
o acompanhamento dos casos suspeitos. Dentro das orientações
previstas pelo Ministério da Saúde e da Organização Mundial de
Saúde todo caso suspeito será tratado como um alerta.
A tomada de decisão será realizada após discussão conjunta entre município, Estado, Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(para as áreas de portos, aeroportos e fronteiras) e Ministério da
Saúde.

Banco de Sangue

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

Reunião com coordenadores de unidades

Coordenadores de unidades estiveram reunidos, na manhã de sexta-feira, 21, com a consultora do Hospital Israelita Albert Einstein, Gabriela Malheiros.
O encontro avaliou o alinhamento do ações que estarão
sendo implementadas na instituição pelo PROADI-SUS
que busca a promoção da melhoria dos serviços.

Pronto Atendimento

Na terça-feira, 18,
aconteceu a primeira reunião do ano
da equipe do Pronto
Atendimento. A atividade foi coordenada
pela enfermeira gestora do setor, Haidê
Brissow.
Dentre os temas medidas para a melhoria da
qualidade do serviço prestado pela equipe no Pronto
Atendimento e assuntos gerais do setor.
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