Divina em Rede

Informativo interno dos hospitais da
Rede de Saúde Divina Providência
Ano XV • Nº 173 • Dezembro de 2018

Momento de contemplar e

Laura Dalmaso Fotografia

se alegrar com as conquistas
Dezembro traz consigo balanços e cobranças pelas metas que
conseguimos e pelas que não conseguimos alcançar. Na esteira
desta análise, quase automaticamente, surgem outros projetos
e sonhos, e traçamos novos ideais para o ano que se avizinha. O
que, muitas vezes esquecemos é de incluir nesta linha de frente
as pequenas realizações e as coisas do cotidiano. Não lembramos de agradecer pela nossa saúde e de nossos familiares, a
presença dos colegas de trabalho e dos amigos em nossas vidas,
especialmente, a de Deus. Devemos olhar para o ano que passou
e ver que muito do que nos propusemos, aconteceu. Contemplemos a vida e nos alegremos com os pequenos detalhes. O Natal
simboliza a vinda de Deus para o meio de nós. Lembremos que
Ele permanece conosco o tempo todo. Tenhamos olhos de fé. É
a nossa fé que vai iluminar e embelezar o próximo ano.
Ir. Elise Sehnem - Coordenadora da Pastoral da Saúde do HDP

Surge uma nova
Estrela na RSDP

Em novembro, a Rede de Saúde Divina Providência e a Associação Franciscana de Assistência à Saúde assinaram um Acordo Particular de Transferência da
Atividade Hospitalar e Patrimônio do Hospital Estrela (HE). E agora, a partir de 1º
de janeiro, o HE oficialmente passa a fazer parte da Rede. A instituição localizada em Estrela oferece serviços em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulta e
Neonatal, clínica médica, cirúrgica, pediatria, obstetrícia, saúde mental e pronto
socorro 24h. Em 2017, o HE realizou 45,2 mil atendimentos ambulatoriais, 5,3 mil
internações, 5,7 mil cirurgias, e 912 partos. Os colaboradores do Divina, do Independência, sobretudo, do Santa Isabel e São José, que são da mesma região,
estão de braços abertos para receber os novos colegas do Estrela!

Capítulo Provincial elege
nova coordenação
A nova Coordenação da Província Mãe da Providência foi indicada no dia 6 de dezembro. Para
o quinquênio, a Superiora Provincial eleita foi a
Irmã Sandra Maira Pires. Como Assistentes: Irmã
Maria Beatriz Mohr, Irmã Janete Beatriz Maders,
Irmã Aline Elisa Ody e Irmã Cleusa Maria Andreatta. As causas que mobilizarão os próximos
cinco anos capitulares serão: ecologia integral,
no cuidado da Casa Comum; qualificação místico-profética da Vida Religiosa Consagrada
e defesa da vida e do direito dos pobres. Sob
o Horizonte de cuidado e defesa da vida, suas
prioridades terão como princípio a cultura vocacional em comunidades místico-proféticas;
Irmãs e leigos (as) juntos (as) em missão; saúde
com qualidade e humanização e saúde integral
das Irmãs. “Somente nossa equipe de coorde-

nação, eleita para animar a vida e a missão dessa Província, não dará conta dessa tarefa. Somos
poucas e limitadas. Portanto, convocamos cada
um e cada uma para que abracemos juntos e
juntas a concretização desse projeto”, destaca a
nova Superiora Provincial.

Irmãs Janete, Maria Beatriz, Sandra, Cleusa e Aline.
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8:
um ano a ser

Prefeitura de Porto Alegre renova
convênio com HI, hospital que
mais fez cirurgias osteomusculares
no Estado.
Alegria, emoção e gratidão
marcaram a comemoração dos
65 anos do Santa Isabel.

lembrado

janeiro

Ao lado da Ir. Clair Agnes, novo
comitê assume a gestão da
RSDP: João Daniel Berto, Mario
Jaeger Neto e José Clóvis Soares

fevereiro

Homenagem aos
funcionários do HSJ
pelo bom trabalho em
higienização, limpeza e
manutenção.

Superiora provincial Irmã Inês
Pretto participou da reunião do
Conselho Geral da Congregação
Irmãs da Divina Providência, na
Indonésia

Irmãs preparam retiro em
Santa Catarina

Cabide solidário
no HI, gesto
que inspira e
acalenta
HSI oferece mudas de plantas a
colaboradores e visitantes para marcar
o Dia do Meio Ambiente

RSDP forma a primeira
turma do MBA em Gestão
em Saúde e inicia as aulas
da segunda

Celebração dos 49 anos
do Divina homenageia os
colaboradores

junho

abril

Cerca de 800 pessoas
compareceram à Bela
Notte Italiana, organizada
pelo pessoal do HSI

Colaboradores e familiares brincam
em festa junina no São José

Passeio no pátio do
Independência faz bem para
o corpo e para o astral

No HI, a biodança
relaxa e aproxima os
colaboradores

julho
Casamento de paciente é
organizado pelas equipes de
Nutrição e Hotelaria do HDP
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Dia do Desafio movimenta
colaboradores do HSJ

HSJ leva
serviços à
comunidade
na Feira de
Saúde para
marcar o Dia
Mundial de
Saúde

Fala sério, mãe! Filme
fez sucesso em sessão
de cinema para as
mães no HDP
Semana da Enfermagem é marcada
por mesas redondas, missas e outras
atividades no HSJ

Assim como no Divina, o Dia dos
Pais foi celebrado em todos os
hospitais da Rede.

agosto
Agência Unicred é inaugurada
no Hospital Divina Providência
Comunidade atendida pelo
Santa Isabel conta com
novo aparelho de RX

Celebração de missa em
homenagem ao padroeiro São José

Colaboradores ajudam na preparação
do Galeto Solidário em comemoração
aos 68 anos do HSJ

HSI atende gratuitamente a
população idosa em agência do
Sicredi

maio

março

Em 2018, você correu, suou, rezou, comemorou, se emocionou, vibrou, sofreu e sorriu. Tudo com tanta intensidade,
que resolvemos fazer uma retrospectiva, brincando com
sua memória afetiva. Cada colaborador, cada equipe do Independência, do Divina, do São José e do Santa Isabel se
entregou totalmente aos pacientes, doando seu tempo, conhecimento, gentileza e profissionalismo por amor às pessoas. Diante de tudo isso, comprova-se que os profissionais
da Rede de Saúde Divina Providência têm a compreensão
de que sua missão é única, é divina. Encerramos este ano
com muito orgulho de cada um de vocês. Que venha 2019!

Assim como no
HSJ, que recebeu os
residentes Emile Kruger
e Stephan Meirelles, o
HDP e HI também têm
novos residentes.

Dia do Nutricionista é
comemorado no HSJ

Cine Pipoca
para os
funcionários
do HSJ

Corte da Saúde no Divina
Providência. Nossa Rainha
(centro), Bruna Padilha, foi eleita
Princesa da Saúde do RS

Café com muita
informação é no
Independência

Reformulações no Centro
Materno-Infantil do Divina
Providência. Na foto, benção
na UTI Neonatal

Engajamento das equipes do HDP
proporcionou que os protocolos da
ONA fossem novamente atendidos
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Pequenos pacientes da
pediatria do HSI contam
com brinquedoteca
Farmácia do HSI é
repaginada e ganha
novos equipamentos

Campanha do HSJ do
Setembro Amarelo

setembro

HSI participa do 7º Seminário de
Prevenção da Liga Feminina de
Combate ao Câncer de Progresso

HSI participa do
programa Eficiência
Energética da Certel

Congregação da Divina
Providência celebrou 176 anos

novembro

Missa em celebração
ao aniversário do HI

outubro

Simpósio de Pele teve uma divulgação
prévia super produzida pelo grupo de
colaboradores do HI

Santa Isabel, um
hospital florido e mais
humano

Hospital Santa Isabel
realiza mutirão com
a comunidade de
Progresso para doação
de roupas à Redipasc

Reestruturação da
Emergência do HDP
é recebida com
satisfação pelas
equipes

Passeio de Integração
de funcionários das
turma do HSJ

Estes são os anjos que cuidam dos bebês
da Neonatal do HDP. E que fizeram a ação
encantadora que correu o Brasil com os
“super heróis”

HDP promove evento sobre o câncer de
mama durante o Outubro Rosa

Encenações natalinas feitas pelos
colaboradores emocionaram a todos os
presentes nas missas de Natal do HDP E HI

Simpósio de Pele do HI teve uma
super produzida divulgação prévia
de grupo de colaboradores

Encontro em preparação ao
Natal, ministrado pela Irmã
Joana, no HSI

dezembro
Em meio à jornada árdua, nunca
falta alegria e companheirismo ao
pessoal do Santa Isabel

O que nunca faltou no
Independência, ao longo do
ano, foi união e colaboração

Divina em Rede

Todos os setores do
Divina pegaram junto
durante o ano todo
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O time do São
José fecha mais
um ano com
a certeza de
um excelente
trabalho

