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Rede realiza ações no

Outubro Rosa

O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo. No mês dedicado à sua
prevenção, a Rede de Saúde Divina Providência une-se à luta contra o aumento da incidência e
da mortalidade decorrentes da doença.
Conhecimento que
previne

Dicas e informações
para as colaboradoras

Organizado pelos mastologistas Vivian
Fontana e Luís Antônio, a equipe do
CDI e Adriana Wstphal, o HDP promoveu evento sobre câncer de mama.
Entre os assuntos abordados: fatores
de risco, prevenção, tratamentos, autoexame, métodos diagnósticos, relatos de pacientes e os serviços prestados na instituição.

Um cartaz com dicas de saúde está
exposto no refeitório do Santa Isabel. E
uma equipe multidisciplinar (nutricionista Ângela Pozzebon; enf. Guilherme
Mantovani; farmacêutica Priscila Zerves; as téc. de enf. Michele Gracioli e
Carina Martini) tiraram dúvidas e mostraram como se faz o autoexame.

Vitoriosas dão seus
depoimentos

Bem-estar feminino
em destaque

A Cipa do HI convidou voluntárias no
Instituto da Mama do Rio Grande Sul
para um bate-papo com as vitoriosas
(nome que o Imama dá às mulheres
que enfrentam ou enfrentaram o câncer de mama). Também foram dadas
dicas de cuidados e prevenção da
doença e oficina da Mama Amiga.
Houve momento de maquiagem e de
sorteio de brindes.

Cuidados de saúde da mulher e informações importantes sobre o câncer
de mama foram compartilhados no
São José. A mastologista Ângela Parizotto palestrou para os colaboradores
da instituição e de postos de saúde do
município.

Aos médicos, com carinho!
A Rede de Saúde Divina Providência
externa sua gratidão e reconhecimento aos médicos e médicas que
atuam em seus hospitais. Por isso,
uma singela homenagem foi feita
para marcar o 18 de outubro, dia dedicado a esses “guardiões da saúde”.
Mais do que uma profissão, vocês
têm a missão divina de cuidar das
pessoas e de salvar vidas. A todos, o
nosso muito obrigado!

Hospital Divina Providência

Hospital Independência

Hospital Santa Isabel

Hospital São José

Hospital Santa Isabel

Caridade ressignificada
Os colaboradores do Santa Isabel, em parceria com as mensageiras da
Divina Providência de Progresso, realizam, sistematicamente, mutirões
de recolhimento de roupas para doações à Rede Divina Providência de
Ação Social e Cidadania (Redipasc).

Hospital Divina Providência

ATNC recebe
Top Cidadania

Durante o mês de outubro, a instituição arrecadou vestimentas que
servem a pessoas de diversas faixas etárias. As peças recolhidas foram
encaminhadas à Associação da Congregação das Irmãs da Divina Providência, que distribui as contribuições entre as casas que mantém nas
cidades de Canoas, Alvorada e Viamão.

O ATNC 1º de Maio recebeu o prêmio Top Cidadania,
concedido pela ABRH-RS em 3 de outubro. No ambulatório, a comunidade que mais necessita recebe, gratuitamente, terapias que trazem bem-estar, saúde, conforto, harmonia e qualidade de vida às pessoas.

Um hospital florido e mais humano
Flores de várias cores são cultivadas por todo o pátio do Santa Isabel. Também são usadas
na decoração interna, como o
hall de entrada, a capela e a
casa das Irmãs. Um tanto de
natureza para alegrar os corações de quem passa por ali!

Atendimento
mais eficaz

Encontro de oficinas
terapêuticas

Participaram da cerimônia a coordenadora do ATNC,
Daiane Benites; a coordenadora da Pastoral da Saúde do HDP, Ir. Elise Sehnem; a diretora Assistencial
do HDP; Ir. Ilani Reis; o diretor de Propósito e Planejamento da RSDP, Mário Jaeger Neto; a técnica em
Enfermagem, Viviana Cardoso e a Terapeuta Natural,
Débora Risch.

Semana para pensar em
bons hábitos alimentares

Hospital São José

No Divina Providência, nutrição é coisa séria. E é por isso
que entre 15 e 19 de outubro foi promovida a Semana
de Nutrição do HDP. Tudo começou com a reinauguração do restaurante com buffet especial. A semana seguiu
com atividades como workshop sobre gorduras, sódio e
açúcar, cálculo do índice de massa corporal, dados de
desperdício no refeitório e lanches diferenciados no café
da manhã e tarde. Sempre com o lema: “Desembale menos, descasque mais, mude hábitos!”

Para garantir a eficiência do atendimento no São José, as
equipes passam por encontros informativos. O enfermeirochefe da Unidade de Internação e Ambulatório de Adição
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Márcio Silveira da
Silva, deu a palestra “Abordagem em Dependência Química” para os funcionários do hospital em 27 de setembro.
Além de especialização em Saúde Mental, Silva tem residência em Saúde Mental Coletiva e faz mestrado em Prevenção e Assistência a Usuários de Álcool e Outras Drogas.

A colaboradora do HDP Franciele Malta,
formou-se em Técnico de Enfermagem pela
Factum Faculdade e Escola Técnica em 22 de
setembro.
O colaborador do HDP Iago Marques
Santanna formou-se na Fadergs em Recursos
Humanos em 4 de agosto.
A colaboradora do HSJ Tatiane Rodrigues
formou-se em Ciência e Tecnologia de Alimentos
na UERGS em 8 de setembro.

Agende-se
Treinamento sobre
“Análises Clínicas, Anatomia
patologia e citopatologia,
Métodos Endoscópicos e
Videoscópicos
Dia: 5
Local: Hospital São José
Semana da Qualidade
Dias: 5 a 8
Local: Hospital Divina
Providência
Palestra sobre carisma e
espiritualidade
Dia: 20
Local: Hospital Divina
Providência
Atividades sobre o Novembro
Azul
Dias: 21 e 22
Local: Hospital Divina
Providência

Evento fala da união entre
tecnologia e saúde
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A colaboradora do HDP Daniela Romero
formou-se em Gestão Hospitalar na Fasaúde,
Faculdade de Tecnologia em Saúde em 15 de
setembro.

Atividades de integração dos
colaboradores
Dias: 21 e 28
Local: Hospital São José

Bruna Padilha, representando o HDP, foi eleita 1ª
princesa da Saúde do RS no último sábado, 20 no
SESC. Agradecemos por sua participação e ótima
classificação, Bruna!

Atualização constante
Desde o início do ano, o Divina Providência sistematiza suas Reuniões Científicas.
Os encontros com o corpo clínico são realizados no próprio hospital, em dias selecionados de acordo com cada área de atuação. As segundas são reservadas para
o Núcleo de Assistência Cardiológica Integrada (NACI); as terças para o Clube de
Revista da Residência de Clínica Médica (discussão de artigos científicos); as quartas são intercaladas entre a Linha de Cuidado do Aparelho Digestivo (quinzenal),
a Equipe de Neurologia (mensal)
e Discussão de Caso Clínico da
Residência de Clínica Médica
(mensal); nas quintas há Aulas
Teóricas do Programa de Residência de Clínica Médica e nas
sextas, encontros do Clube do
Eletro da Residência de Clínica
Médica (discussão de eletrocardiogramas e temas relacionados ao exame).

A campeã das
notificações

A colaboradora do HDP que mais notificou reações a medicamentos no
mês de setembro foi a farmacêutica
Mariele Froner N. Scortegagna. Parabéns, colega, você é um exemplo
a todos! Faça como a Mariele, fique
atento aos sinais e faça a notificação!

Hospital Independência

3° Simpósio de lesão por pressão
Dia: 23
Local: Hospital
Independência
Palestra sobre “Transtornos
Psiquiátricos em Idosos”
Dias: 23
Local: Hospital São José
Palestra “A abordagem da
criança e do adolescente internado em Unidade Psiquiátrica
Dia: 23
Local: Hospital São José

Cestas básicas na
associação dos
funcionários

Colaboradores da Rede participaram dos Seminários de Gestão da Fehosul, Saúde Digital e Telemedicina, ocorridos no
Hotel Continental, em Porto Alegre. De acordo com o coordenador médico dos hospitalistas do HDP, dr. Carlos Eduardo
Nogueira Carvalho, “o evento levou às fronteiras da incorporação tecnológica na área médica, de saúde”.

Outra novidade é o terceiro consultório médico que permite o emprego da modalidade de fast track, onde o paciente triado e classificado
como de baixo risco é atendido de forma mais ágil, reduzindo o tempo de espera. Participaram da cerimônia membros das diretorias dos
hospitais da Rede, integrantes da Congregação das Irmãs da Divina
Providência, representantes de convênios, convidados e imprensa.

A colaboradora do HDP Ana Cristina
Rodrigues formou-se em Técnica de
Enfermagem na Factum Faculdade e Escola
Técnica em 22 de setembro.

Rainha da Saúde

Colaboradoras do São José estiveram no VI Encontro
Regional de Oficinas Terapêuticas do Vale do Taquari,
que ocorreu no dia 5 de outubro em Nova Bréscia. A
enfermeira Viviane Vianini, a técnica de enfermagem Tatiane Rhoden e a assistente social Roseleni Feil fizeram
oficinas de terapias como biodança, meditação, reiki, arteterapia, yoga, entre outras. Tudo para qualificar ainda
mais o atendimento prestado aos pacientes do HSJ.

Em 11 de outubro, o Divina Providência apresentou, oficialmente, sua
Emergência reestruturada. Para potencializar o fluxo de atendimentos,
foram readequadas a área administrativa, a sala de procedimentos, a
farmácia satélite, além dos leitos de observação na emergência (com
a inclusão de dois para atendimento ao paciente crítico; um deles com
a disponibilidade de isolamento respiratório).

EDMILSON DA ROSA RIBEIRO
foi promovido para assumir a Supervisão do setor
de Manutenção do HI, para onde foi transferido
em em 1º de outubro. Foi contratado pelo HDP
em 2011, tendo passado pelas funções de Auxiliar
de Manutenção; de Mecânico de Refrigeração e,
por último, de Eletricista.

Formaturas

Colaboração em Rede
Três carros de fibra foram transferidos do Divina Providência para
o Santa Isabel. Dois são utilizados na lavanderia para substituir
antigos armários, e outro foi para a internação, a fim de ampliar e
melhorar a organização do estoque de uso diário. “Também adequamos os ambientes à legislação sanitária e economizamos na
compra de novos carros. Assim, continuaremos nos auxiliando
em Rede!”, diz a farmacêutica Priscila Zerves.

Emergência remodelada

Dedicação valorizada

Atenção, colaboradores do HDP e do HI! Cestas
básicas à venda na AFHDP. Há uma cesta simples,
por R$ 59,00 e uma mais completa por R$ 63,90.
Elas podem ser encomendadas com
o Tecbiz pelo fone
99992.4907. As entregas ocorrem todas as quintas, com
a Nestlé.

A comissão organizadora: Rodrigo Nogueira, Marcia Taborda, Priscila Oliveira, Paulo Carniel, Claudia Villela, Elton Bigolin, Mariana Dicki Freitas, Maria Elenice
Dalla Nora e Carina Bubolz (não presente na foto)

Colaboradores abraçam Jornada em Saúde
A VI Jornada Integrada em Saúde
2018 Hospital Independência “Perspectivas e oportunidades em saúde”, ocorrida entre 26 e 28 de setembro, foi um sucesso e uma bela
forma de celebrar os seis anos do HI
sob a administração da Sociedade

Sulina Divina Providência. Os colegas da organização fizeram um excelente trabalho!
“Nós, membros da Comissão Organizadora, estamos extremamente agradecidos pela missão que nos foi confiada e pela oportunidade de pensar

um evento de tanta importância para
a Rede de Saúde Divina Providência.
Agradecemos imensamente os palestrantes, que aceitaram o convite e
nos proporcionaram trocas de experiências tão enriquecedoras e de tanto crescimento.”

Uso de remédios em debate
O uso racional de medicamentos injetáveis foi o tema do Café Científico
promovido pelo Serviço de Controle de Infecção do Independência. O setor
de farmácia do HI apresentou, no dia 24 de setembro, o projeto intitulado
“Racionalização do uso de medicamentos endovenosos em pacientes com
possibilidade de tratamento por via oral”. Consiste em intervenções que buscam garantir maior conforto e segurança ao paciente, a redução do tempo
de internação e a diminuição dos efeitos adversos da terapia endovenosa.
Além disso, a medida também leva à redução de custos com o tratamento.
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Gente Divina: O esporte é o
segredo da juventude
O colega Klécio de Souza Athaydes, da
Higienização do HI, diz que gosta muito
de seu trabalho: “Todos me tratam muito bem, gosto muito das irmãs Cecília e
Maria José - sou religioso.” Mas o colega
tem outra paixão que nem muitos conhecem: ele é um maratonista!
Começou a correr “como uma brinca-

deira” há 28 anos. Gostou, e nunca mais
parou. “Em agosto, agora, corri os 21 Km
do Rio de Janeiro”, conta.
Klécio sempre recomenda a prática aos
colegas, mas muitos dizem que não têm
tempo: “Tempo a gente arranja, minha
saúde está nota 10, tenho 54 anos, mas
com agilidade de 20!”, brinca.

Assim como Klécio de Souza Athaydes, que possui um hobby saudável, se você desenvolve alguma ação social,
um trabalho voluntário, tem um talento ou hobby interessantes, que tal compartilhar sua experiência com todos os
colaboradores da RSDP? Envie as informações para marketing@divinaprovidencia.org.br

Congregação da Divina Providência faz 176 anos
A Congregação das Irmãs da Divina Providência surgiu na Alemanha, em 3 de novembro de 1842. Portanto, há 176 anos. Criada pelas irmãs para prestar atendimento às
jovens pobres e órfãs em função da guerra,
já em 1895 elas vieram ao Brasil atender as
necessitadas por aqui também.
Segundo a Madre Superiora da Província da
qual faz parte a Divina Providência, Ir. Inês Pretto,
o trabalho de caridade e assistencial cresce
continuamente, prestando atendimento na
área de saúde hospitalar e alternativa, serviço
social e nas pastorais.

Momento de Reflexão
A Leitura Orante é uma prática no HI, que proporciona
momentos de recolhimento espiritual e coloca os colaboradores em contato com a filosofia da Congregação
da Divina Providência. “A espiritualidade vem ao encontro de tudo que hoje buscamos e praticamos”, destaca
a gerente Assistencial do Independência, Luciana Feldens. Segundo ela, a humanização vem sendo a prática
no dia a dia do hospital e a Leitura Orante dá sentido
ao trabalho, tornando o Independência um hospital
humanizado e espiritualizado. Participam supervisores,
gerentes, grupo assistencial e administrativo, divididos
em três grupos, para que todos participem.

A Missão na Prática
04.09.1897: Início da viagem das primeiras missionárias ao Brasil: Ir. Benvenuta, Ir. Evódia, Ir.
Godeharda, Ir. Aquila (de pé), Ir. Gonzaga e Ir. Silvia (sentadas); 07.11.1897 é o dia de sua chegada.

Médica do HI palestra
em evento da PUCRS
A dra. Patrícia da Silva Fernandes foi palestrante na VI Jornada do Serviço de Controle de Infecção e Infectologia do Hospital
São Lucas da PUCRS, que ocorreu em 25
e 26 de setembro. Ela falou sobre a atuação do médico, mais especificamente do
infectologista, nos programas de controle/
gestão de antimicrobianos. Quais são as
habilidades que precisam ter, intervenções que devem ser feitas e os impactos
positivos destas ações.

Enfermagem do HDP presente
em Simpósio no Clínicas
Profissionais do HDP participaram de Simpósio de Enfermagem em Hemodinâmica organizado pelo Hospital de
Clínicas de Porto Alegre. Entre os temas, destacaram-se
as novas tecnologias, as intervenções extra-cardíacas, o
processamento de materiais, as competências da equipe
e os indicadores assistenciais. Presentes ao evento, as enfermeiras da Unidade
Endovascular Roberta
Silveira, Renata Freitas, Keli Leonel, Joice
Benetti, Adriana Garcia, Ynauan Pereira e
Tatiane Menezes.

Método de avaliação é
apresentado em congresso
nacional
A palestra “Experiência do Paciente
na Emergência - métodos de avaliação” foi o trabalho apresentado
pelo geriatra Maurício Menna Barreto, gerente médico do Divina Providência, no VI Congresso Brasileiro
de Medicina de Emergência Adulto
e Pediátrico. O evento ocorreu entre 25 e 28 de setembro no Centro
de Eventos do Ceará em Fortaleza.

Futsal entre colegas
O VII torneio de Futebol de
Salão do HI, organizado pelos
colaboradores Thiago Leite,
Giovane Mazui e Edmilson Ribeiro, foi realizado em 16 de
setembro no Teresópolis Tênis Clube. Oito times participaram e o campeão foi Elite, que recebeu troféu, o segundo e o terceiro lugares ganharam medalha, que também
foram dadas aos goleadores Jefferson Martins Ribeiro e
Josué Rodrigues Jr. e ao goleiro menos vazado Fernando
Fabiano Devitis (3º ano consecutivo).

Encontro de leigos e leigas
no Ano Capitular da Província
Mãe da Providência
“Um encontro histórico”. Foi assim que a integrante da
Comissão Capitular, Irmã Lurdes Luke, definiu a reunião
de 27 de setembro, quando, pela primeira vez, colaboradores da Rede de Saúde, Mensageiros e Mensageiros da Divina Providência, Redipasc e representantes
da AICAS (Associação Intercomunitária de Atendimento Social) tiveram a oportunidade de se pronunciar em
relação à missão das Irmãs da Divina Providência. Irmã
Lurdes avaliou o evento como maravilhoso, perpassado de espiritualidade, sobretudo pelas reflexões propostas. Aos 32 leigos(as) presentes, foi perguntado o que eles
podem somar ao trabalho das Irmãs e também o que esperam delas. Por sua vez, a Comissão Capitular - formada
ainda pelas Irmãs Inês Pretto, Maria Beatriz Mohr, Renita
Sopran, Aline Ody e Maria Helmi Mohr - explicitou o que
as irmãs esperam dos leigos(as) que atuam com elas. O
Capítulo ocorre em dezembro, quando haverá a eleição da
Coordenação Provincial, definindo a Coordenadora provincial e as conselheiras, e, inspiradas no Carisma, serão tomadas as decisões para a próxima gestão.
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