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HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Equipe do Samu

Samu de Santo Ângelo
completa 11 anos

O

Samu do Hospital Santo Ângelo completou, na segunda-feira, 21, 11 anos de atividade. O serviço iniciou em
2009. Por muitos anos funcionou no Hospital Santo Ângelo, mas
há alguns meses a base foi transferida para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), no bairro Pippi.
Neste período foram 24 mil atendimentos, uma média de 8
atendimentos diários de casos clínicos (vítimas com doenças metabólicas, cardiológicas e respiratórias) e traumáticos (ferimentos
por arma de fogo, arma branca, acidentes de trânsito, queda, entre
outros).

Agilidade no atendimento
A agilidade é uma
marca importante do
Samu. O tempo faz
toda diferença quando
se trata dos primeiros
socorros.
O serviço conta
com duas ambulâncias: uma Unidade de Atendimento de Suporte Básico
que transporta técnico de enfermagem e condutor, e uma
Unidade de Atendimento de Suporte Avançado com médico, enfermeiro e condutor.

O serviço conta com equipe de profissionais altamente qualificada, formada por 7 médicos, 6 enfermeiros, 5 técnicos de enfermagem e 11 condutores de
veículos de emergência.
O Samu tem como coordenador médico, Flávio
Christensen, e como coordenador de enfermagem,
Alex Martins Antunes.

Central de Regulação do Estado
Quem necessita do serviço pode ligar
gratuitamente
para o número
192. da Central
de Regulação
do Estado, no
Samu Metropolitano de Porto Alegre.
As informações são anotadas pela telefonista. Os
dados são repassados para um médico que analisa, definindo o tipo de viatura a ser encaminhada até o local
do socorro. Ao mesmo tempo repassa orientações sobre
primeiros socorros para quem fez a ligação.

Serviço é referência no Estado
O Samu desenvolve trabalho de Educação Continuada que neste período de
pandemia teve as atividades
paralisadas.
O trabalho promove
palestras e desenvolve treinamentos em Santo Ângelo e outros municípios da
região. As equipes repassam orientações de primeiros
socorros a empresas, instituições, entidades e escolas.
O Samu do HSA é hoje referência no Estado. pela
qualidade do serviço, inclusive desenvolvendo cursos
de capacitaçao para profissionais que atuam em outras
unidades do Samu..

Regulação inversa
Desde 2011, através da resolução 106/2011, funciona
o serviço de regulação inversa, que permite que o Corpo
de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria Municipal de
Saúde e Departamento Municipal de Trânsito possam
acionar diretamente o Samu local para a prestação de socorro.
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Hospital Santo Ângelo

Governo do Estado entrega
cinco novos monitores ao HSA
Na quarta-feira,
23, o Hospital Santo
Ângelo recebeu cinco
novos monitores da
Secretaria
Estadual
de Saúde. O repasse
foi feito ao diretor administrativo, Marcelo
Borges, pelo coordenador regional de saúde,
Iury Sommer Zabolotsky. Os equipamentos
serão utilizados pelas UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) do HSA.
Também presentes na entrega o responsável pelo setor de Planejamento da 12ª CRS, Rodrigo Reis, o enfermeiro Márcio Steinhauss, e
o representante da empresa dos equipamentos.

Homenagem ao Dia do Contador
Foi comemorado, na terça-feira,
22 de setembro, o
Dia do Contador
(bacharel em Ciências Contábeis).
O Grupo Políticas
de RH prestou homenagem aos profissionais da área como a gestora do setor de
Contabilidade do HSA, Andréia Barz, e as colaboradoras Aline
Paluchowski, Bruna Leão e Mariele de Souza Godoi.
Na homenagem, o provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o coordenador de
RH, Otávio Possebom, a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno
Fernandes, e as analistas de pessoal Isadora Thiemann e Pâmela
Uecker.

Reunião do Samu
Aconteceu, na quinta-feira, 24, a reunião da equipe do Samu do Hospital Santo
Ângelo que avaliou as ações desenvolvidas
até o momento.
A atividade, conduzida pelo coordenador de enfermagem do Samu, Alex Martins
Antunes, que relembrou os 11 anos de atividade do Samu contou com a participação
do provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor administrativo,
Marcelo Borges, e o médico Loi Roque Biacchi e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida. Na sequência teve a entrega de
novos uniformes para a equipe.

SAMU SANTO ÂNGELO
11 ANOS

Homenagem de aniversário
A gerente de enfermagem do
HSA, Maristane Almeida, comemorou aniversário no domingo,
dia 20 de setembro. A profissional de saúde recebeu homenagem
na segunda-feira, 21, do provedor Odorico Bessa Almeida, da
vice-provedora, Iara Fortes, do
diretor administrativo, Marcelo
Borges, do médico Loi Roque Biacchi e demais colaboradores do Hospital Santo Ângelo.

HSA recebe a doação de 7.500 máscaras
O Hospital Santo Ângelo
recebeu, na segunda-feita, 21,
a doação de 7.500 máscaras
N95. O repasse foi viabilizado
através de recursos do BNDES,
SITAWI, CMB e Bionexo. Os
materiais de segurança serão
utilizados pelos profissionais
que atuam na linha de frente
no enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Na entrega, o diretor administrativo, Marcelo Borges, e o
gestor de compras, Paulo Carvalho.

ANIVERSARIANTES
Eleane Maria Beck Cordeiro 25/09
Fabio Machado Escobar 25/09
Ediane Sieben Heberle 26/09
Vania Hunsper Nunes 26/09
Vivian de Oliveira de Matos 27/09
Vilson Rodrigues da Rocha 28/09
Monica Cristina de Oliveira 29/09
Robson Oliveira dos Santos 29/09
Valdemar Alexandre Scherer 29/09
Jessica Vargas do Prado 30/09
Solange Braga 30/09
Thays Bracht Correa de Barros 30/09
Carolini Aguiar da Silva Sartori 01/10
Jacqueline Bagetti Garcia 01/10

