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Colaboradores recebem homenagem

UTI Neonatal completa 12 anos
Médica atendendo recém-nascido na UTI Neonatal

Direção do HSA e colaboradores na homenagem pelo DIa do Trabalho

tendimento humanizado e atenção integral marcam o
trabalho desenvolvido pela UTI Neonatal do Hospital
Santo Ângelo, que completa 12 anos neste sábado 1º
de maio. Referência no Estado, a unidade conta com 10 leitos para o
atendimento de bebês prematuros. Neste período de funcionamento
já foram atendidas 2.527 crianças.
O serviço da UTI Neonatal é regulado pela Central de Leitos do
RS. A unidade atende recém-nascidos em condições delicadas de
saúde, incluindo prematuros extremos com peso inferior a um 1,5
quilos..
A provedora do HSA, Iara Fortes, destaca a dedicação e o trabalho humanizado dos profissionais da UTI Neonatal. “Contamos
com uma equipe altamente qualificada que tem feito a diferença. É
gratificante ver crianças, que passaram pela UTI Neonatal, hoje adolescentes saudáveis e crescidos. Isso nos dá muita alegria e orgulho.”

O Grupo Políticas de RH e a AFUHSA organizaram homenagem a
todos os colaboradores pelo Dia do Trabalho, comemorado neste sábado. Foram distribuídos brindes e o colaborador, Anderson Furtado, fez
apresentação de sucessos musicais no saxofone.
Na homenagem, a provedora Iara Fortes, o diretor administrativo,
Gelson Luis Schneider, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, a presidente da
AFUHSA, Herondina Santos, e o técnico de Segurança no Trabalho,
Marcelo Padilha, que interpretou o Palhaço Leleco.

A

Equipe multidisciplinar com a direção

Provedora com diretores e a equipe da UTI Neonatal

A UTI Neonatal conta com uma equipe multidisciplinar,
formada por médicos pediatras e neonatologistas, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicóloga, nutricionista,
fonoaudióloga e oftalmologista. A responsável técnica pela unidade é a médica Silvana Baretieri. Já a coordenadora da unidade é a
enfermeira Aline Rebelato que conta com o apoio da gerente de
enfermagem, Maristane Almeida.
Além de contar com modernos equipamentos, a unidade utiliza tecnologias leves para terapias voltadas ao desenvolvimento dos
bebês como o método canguru, o banho de ofurô, a rede, a musicoterapia, a diminuição de luminosidade, o polvo, entre outras.
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Campanha reduz índice de infecção hospitalar

Reunião repassa orientações sobre EPIs

Mirtes Dinon coordenando reunião com a equipe de Sanificação
Provedoria, direção e a equipe de profissionais da UTI Adulto

A

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) apresentaram, na quarta-feira (28), o resultado da campanha
que reduziu o índice de infecção hospitalar à direção do Hospital
Santo Ângelo. A médica intensivista, Joise Wottrich, responsável
técnica da UTI Adulto, mostrou uma diminuição de 75% no número de infecções de corrente sanguínea. O resultado da campanha
iniciada em março superou a meta inicial de 50%.
A provedora, Iara Fortes, a vice-provedora, Isabel Cristina Mana
Câmera, e o diretor administrativo, Ricardo De Marchi Nicolau,
acompanharam a apresentação do resultado. A atividade também
contou com a participação da gerente de enfermagem, Maristane
Almeida, a enfermeira coordenadora da UTI Adulto, Paula Queiroz, a enfermeira coordenadora da CCIH, Daniele Berwanger, e outros integrantes da unidade.
NOVA CAMPANHA
A UTI Adulto iniciará em maio uma nova campanha focada no
controle de infeccção no trato urinário.

Novos administradores são apresentados
à equipe de enfermagem
Aconteceu,
na terça-feira
(27), reunião
da direção do
Hospital Santo
Ângelo com a
equipe de enfermagem. No
encontro,
a
provedora do Diretores conversando com equipe de enfermagem
HSA, Iara Fortes, apresentou os novos diretores administrativos, Ricardo De Marchi Nicolau e Gelson Luis Schneider à
equipe de enfermagem.
A vice-provedora, Isabel Cristina Mana Câmera, e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, também estiveram presentes na atividade.

Na quinta-feira (29) foi realizada reunião mensal da equipe de Sanificação. O trabalho foi conduzido pela coordenadora do setor, Mirtes Dinon.
Mirtes falou sobre a correta utilização dos equipamentos
de proteção individual (EPIs), assim como o uso consciente
de materiais e produtos para redução de custos e outros assuntos gerais do setor.

Grupo de Apoio desenvolve atividades
com o Samu e a Sanificação
Fortalecer a saúde emocional dos profissionais da linha
de frente contra a Covid-19 é o
objetivo da ação do Grupo de
Apoio aos Colaboradores.
Na terça-feira (27), a atividade foi realizada com os
profissionais do Samu. Já na semana passada a ação envolveu a
equipe da Sanificação. O trabalho foi conduzido pela psicóloga do Trabalho, Carine Bueno
Fernandes, com a participação
do personagem Palhaço Leleco,
interpretado pelo técnico de Segurança do Trabalho, Marcelo
Padilha.

Profissionais do Samu

Equipe da Sanificação

Homenagem aos jovens aprendizes
No dia 24 de abril
foi comemorado o Dia
Internacional do Jovem
Trabalhador. O Grupo
Políticas de RH prestou
homenagem aos jovens
aprendizes do HSA. Na
foto, a psicóloga do Tra- Jovens aprendizes sendo homenageados
balho, Carine Bueno Fernandes, o assistente de pessoal, Cléber Moraes, e os homenageados.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Direção do HSA participa de reunião
do Conselho Municipal de Saúde
A direção do Hospital Santo Ângelo participou, na terça-feira (27), da reunião mensal do Conselho Municipal de Saúde.
A participação do HSA atendeu um convite do presidente do
conselho, Felipe Luz.
Na reunião on-line, a provedora do HSA, Iara Fortes, apresentou os novos diretores administrativos, Ricardo De Marchi
Nicolau e Gelson Luis Schneider, aos integrantes do Conselho
Municipal de Saúde. A reunião também teve a participação do
secretário municipal de Saúde Flavio Christensen.

LUANA ALMANSA DOS SANTOS 01/05
MARCIO AIRES MARTINS 01/05
MILENA FRANZIN CONTRI 02/05
JULIANA DE FATIMA CICHORSKI 03/05
PAMELA ANDRESSA SIQUEIRA 04/05
PAULA RIGON COPETTI 04/05
PAULO MACHADO 05/05
RAQUEL ZANUZO ZIMMERMANN 05/05
SILVIA ROCHANE ZUSE DE CASTRO 05/05
GISLAINE PATRINI KOSLOSKI ERNANDES 06/05
ROGERIO STEFANI 07/05

"Comemorar aniversário é celebrar a vida.
Parabéns e muitas felicidades!"
Diretoria do HSA

