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Hospitais ﬁlantrópicos da região
recebem doação de materiais
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Materiais foram divididos entre três entidades da região
Tunápolis/São João
do Oeste
a última semana o
presidente da Fundação Nova Vida, Joaquim Lemos, esteve na
regional de Itapiranga
para repasse de materiais
aos hospitais ﬁlantrópicos. De acordo com
Lemos, a SDR intermediou pedidos dos hospitais
Nossa Senhora das Mercês de Iporã do Oeste, Santa Casa Rural de São João
do Oeste e Associação Hospitalar de Tunápolis.
Cada uma das entidades recebeu um kit para

N

20 leitos contendo: 500
metros de tecidos; 120
jogos de lençol para cama;
20 cobertores; 60 jogos de
toalhas; 40 colchas; além
de fraldas e material higiene pessoal.
Os Hospitais reuniram
a diretoria para receber os
materiais, quando cada
presidente agradeceu pelo
empenho na liberação dos
kits.
Em São João do Oeste
também foram entregues
óculos e encaminhados
novos pedidos através da
Assistência Social do
município.

Campanha de conscientização estimula a
higienização correta das mãos
São Miguel do Oeste
higienização correta
das mãos é considerada a medida mais simples
e de maior impacto na prevenção das infecções relacionadas à assistência a
saúde.
Com o objetivo de estimular a higienização das
mãos, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital
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Regional Terezinha Gaio
Basso, de São Miguel do
Oeste, entregou para
todos os colaboradores da
Unidade um frasco individual de álcool em gel.
Segundo a médica
infectologista, Priscila Garrido Bratkowski, a ação
também marcou o encerramento da campanha
interna de higienização
das mãos, iniciada em

maio desse ano.
Além da ação desenvolvida nos setores, a
médica lembra que a higienização correta das
mãos, seja com álcool ou
com água e sabão, é considerada a medida mais simples e de maior impacto na
prevenção das infecções
relacionadas à assistência
a saúde. ]

Por esse motivo, o
SCIH do Hospital reforça
rotineiramente este hábito entre colaboradores,
pacientes, familiares e visitantes. “Higienizar bem as
mãos já é uma cultura no
Hospital Regional, mas
precisamos sempre buscar meios de divulgação
para que as pessoas lembrem sua real importância”, salienta a médica.

Campanha
deCampanha
atualização
de vacinas acontece sábado
de Atualização xima semana as pessoas
São Miguel do Oeste
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o sábado, dia 24, o
Posto Central de Vacinas e as unidades da
Estratégia Saúde da Família – ESF, dos bairros, realizam atendimento das 8h
às 17h.
O horário especial faz
parte do primeiro dia da

das Vacinas para crianças
menores de 5 anos, que
prossegue até o dia 30. A
campanha acontece em
todo o país e os pais devem
comparecer nas unidades
com a caderneta de vacinação.
Nos demais dias da pró-

podem buscar mais informações sobre a campanha
nas unidades de saúde no
bairro, do qual pertencem.
A iniciativa pretende regularizar possíveis situações
em que algum tipo de vacina não tenha sido feita na
data prevista.

A expectativa da equipe de Saúde é que os pais
ou responsáveis busquem
informações e participem
da campanha, especialmente neste sábado, quando as unidades funcionarão em horário especial.

