
ANO XVIII- Nº 959 - 18/01/2019

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

Expediente

Lions Clube Tiaraju repassa 
talheres e utensílios ao HSA

O Hospital Santo Ângelo tem contado com o impor-
tante apoio dos clubes de serviços do município. Na 
segunda-feira, 14,  o Lions Clube Santo Ângelo Tia-
raju fez o repasse de jogos de talheres e pratos, as-
sim como bules de café para o Hospital Santo Ângelo.

A entrega foi feita ao provedor Odorico Bessa Almei-
da, na tarde de segunda-feira, 14. No repasse estiveram 
presentes o diretor administrativo do Hospital Santo Ân-
gelo, Marcelo Borges, a gerente de enfermagem, Maris-
tane Almeida, o assessor de direção, Fermino Zucoloto 
Batista, a nutricionista Marília Sima e as integrantes do 
Lions, Rosane Krinski, Marisa Campos, Elzbietha Zogby 
e a representante da loja Mundo Infantil, Cátia Marcante.

O provedor agradeceu o repasse destinado à copa 
da Pediatria. Ele destacou o apoio efetivo que a Casa de 
Saúde vem recebendo dos clubes de serviços e saudou 
o gesto solidário do Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju.

Os talheres e utensílios foram adquiridos com re-
cursos obtidos no Chá de Bebê, promovido em 
outubro de 2018 pelo Lions Clube Santo Ânge-
lo Tiaraju em parceria com a loja Mundo Infantil.

A entrega foi realizada no refeitório do HSA

HSA realiza mais de 11 mil 
internações em 2018

D ados divulgados pelo Hospital Santo Ângelo reve-
lam  o número de atendimentos em 2018. Ao todo 

foram 11.617 internações e 4.112 cirurgias neste período. 
Além disso foram registrados 3.750 atendimentos de ur-
gência e emergência que somados aos serviços ambula-
toriais chegam a mais de 6 mil atendimentos mensais, ou 
seja, um total de mais de 72 mil atendimentos por ano.

Outros números apresentados também mostram 
que no Banco de Leite foram feitos 1.445 atendimen-
tos, enquanto no Banco de Sangue, 3.377. Já no servi-
ço de Obesidade Mórbida foram 2.918 consultas; na 
maternidade mais 4.500 consultas; e no serviço de of-
talmologia registrou-se 9.507 consultas. Na traumato-
logia/ortopedia outras 10.298 consultas e na otorrino-
laringologia outras 6.184 consultas. Já no serviço de 
raio-X 25.153 exames e na tomografia 4.098 exames.

Provedor Odorico Bessa Almeida

Hospital Regional
O provedor 

Odorico Bes-
sa Almeida 
destaca que 
os números 
divulgados re-
fletem o impor-
tante papel do 
Hospital San-
to Ângelo na 
c o m u n i d a d e 
regional. “Ape-
sar das difi-
culdades dos 
hospitais do 
Estado devi-

Público no Pronto Atendimento do Hospital Santo Ângelo

Na quinta-feira, 17, teve reunião com o Cor-
po Clínico no auditório do HSA. No encontro, o 
consultor de faturamento, João Batista Otaran, 
falou sobre o tema “fluxo das internações e sua 
documentação”. 

A atividade contou com as presenças do di-
retor administrativo, Marcelo Borges, diretor 
técnico, Loi Roque Biacchi, diretora clínica, 
Mabel Konzen, vice-diretor clínico, José Otávio 
Dworzecki, a chefe médica do Pronto Atendi-
mento, Claudia Colisse, e outros profissionais 
médicos.

Corpo Clínico

do à crise na saúde, o HSA vem mantendo seus 
serviços, com sua missão de salvar vidas e cum-
prindo seu papel social. Temos uma expectativa po-
sitiva em relação ao novo governo e acreditamos que 
a área de saúde receberá uma atenção especial.”
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Jussara Fritz Severo 18/01
Leticia Lombarde Lima 18/01
Eunice Martins Duarte 19/01
Sonia Teresinha Bastos 19/01
Sebastiao da Silva Albano 20/01 
Carine Bueno Fernandes 22/01
Carine da Silva Maciel 22/01
Maria de Fatima da Silva 24/01 
Nelson Machado Barcellos 24/01 
Otavio Francisco Possebom 24/01 

Baile do Município

Hospital Santo Ângelo

Av. Antônio Manoel, 701 - Centro, Santo Ângelo - RS 
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Reunião do Centro de Custo

Nessa semana, na sede da Acisa, foi realizada reunião 
para discutir a organização do Jantar Baile do Município, 
que será realizado no dia 22 de março no Clube Gaúcho. 
O evento está sendo promovido pela Acisa e os Lions Clu-
bes Santo Ângelo Centro, Tiaraju e Universitário. 

O resultado financeiro do evento será destinado ao 
Hospital Santo Ângelo. A promoção também vai marcar 
os 90 anos da Acisa, comemorado no dia  4 de março. Na 
ocasião vai ser realizada a coroação das soberanas da 
19ª Fenamilho. 

A reunião aconteceu na ACISA e contou com a presen-
ça do presidente da entidade, Douglas Winter Ciechowiez; 
Maristane Almeida (Lions Tiaraju), Leo Mousquer (Hospi-
tal Santo Ângelo), Carlos Ronei Almeida (Lions Centro), 
Rosicler Marcondes Moreira (Lions Universitário), Flávio 
Santos (Lions Centro), Ricardo Lunkes (Lions Tiaraju), e 
Julio Matos (Lions Universitário).

Gestores de unidades apresentaram resultados do mês

Dia Nacional do Farmacêutico

Farmacêuticos que atuam no Hospital Santo Ângelo

A c o n -
teceu,  

na segunda-
feira, 14, no 
auditório do 
HSA, a reu-
nião mensal  
do Centro de 
Custo. 

Part ic ipa-
ram da reu-

Reunião com os organizadores na sede da Acisanião o diretor administrativo, Marcelo Borges,  o diretor técnico, 
Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, Maristane Almei-
da, a coordenadora do setor de contabilidade, Andréia Barz, 
além dos chefes de setores. Na ocasião, foram  apresentados os 
resultados das unidades produtivas do HSA e definidas metas de 
redução de despesas e aumento de receitas, sem comprometer 
a qualidade dos serviços.

No domingo, 20, será comemorado o Dia Nacional do Farma-
cêutico. A data foi escolhida em função da fundação da Associa-
ção Brasileira de Farmacêuticos (ABF), em 20 de janeiro de 1916.

Nas fotos, Raquel Botton, Adriana Mertin e Paula Munaretto, 
da Farmácia, e Fábio Pertile, do Laboratório de Análises Clínicas.

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

Banco de Sangue 


