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Para o ano que se inaugura, PRESENÇA. Que o Agora seja nossa maior

propriedade e que  estejamos inteiros em cada milésimo de segundo

de nossos dias. Que sejamos absolutamente honestos com os nossos

Sins, Nãos e dispostos a arriscar um Talvez quando uma conclusão

parecer precipitada.

 

Desejo mais do que não ter medo, ter coragem. Mais do que coragem,

ousadia. Que confiemos na vida e nos entreguemos ao fluxo. Quero

poder confiar no Outro e ser merecedor de confiança. Que estejamos

atentos. Que tenhamos Consciência do que é privilégio, do que é

aprendizado e de quanto privilégio há no aprendizado.

 

Que o autorrespeito seja tão profundo que este se estenda

amplamente a tudo e a todos que nos cercam. Que possamos nos

desfazer de um preconceito com a mesma rapidez com que

construímos um julgamento. Que o Amor seja foco e mola propulsora.

 

Quer estejamos sempre dispostos a buscar, posto que a vida é tão

dinâmica. Abrir minha mente e o coração para que novas pessoas

entrem na nossa vida: e possamos compartilhar peculiaridades,

conhecimentos, belezas, levezas e densidades. Que possamos

pronunciar amparos.

 

Que estejamos cada vez mais comprometidos com uma vida útil,

produtiva, inspiradora e feliz.Mas, acima de todas as coisas e além de

todas as causas, que haja Proteção Espiritual para cada escolha e cada

passo.

 

Que a nossa gratidão abençoe nossa caminhada.Feliz continuidade

para o que já estava em andamento.Feliz Tudo que é Novo e que

acontece o Tempo Todo. Adote um Pensamento Novo!

 

Marla de Queiroz

PARA  COMEÇAR  O  ANO



Ação de Graças pelo ano que se encerrou

CORAL DA ACDC NO CULTO DE NATAL
 

A Santa Casa de Itapeva realizou o Culto Natalino, celebrado pelo Reverendo Arnildo

Klumb e abrilhantado pelo Coral da Associação do Centro de Desenvolvimento da

Criança (ACDC). Coordenado pela professora Raquel Murat, o coral composto por 

 aproximadamente 80 crianças encantou os presentes ao entoar músicas natalinas. 

 

 

Missa
 

o Bispo Dom

Arnaldo celebrou

a Missa de Ação

de Graças, ao lado

do Capelão 

Elias. Mesmo com

muita chuva, a

comunidade lotou

a frente da Santa

Casa

abrilhantando

esse grande

encontro

coordenado pela

Pastoral dos

Enfermos, com a 

participação do

coral da Santa

Casa.



Celebrações Natalinas

ALEGRIA, EMOÇÃO E GRATIDÃO MARCARAM AS
AÇÕES NATALINAS NO AME E NA SANTA CASA

Coral da ACDC também se apresentou no AME Itapeva

Cantando pelos corredores do Hospital, 

Coral emocionou pacientes, acompanhantes 

e colaboradores

Mais fotos no

Nosso Papai Noel (tio Anésio) fez um lindo trabalho percorrendo todos os

setores na véspera do Natal, acompanhado pelos nossos músicos Fernandinha

e Antonio!

Mais fotos no



AME Itapeva distribuiu um Kit
maternidade com itens de higiene

para gestantes 

com partos previstos entre
dezembro e janeiro. Foram
contempladas 19 gestantes. 

As colaboradoras gestantes
também foram presenteadas!

Natal Solidário

E o Papai Noel (Edgar) também esteve no AME Itapeva distribuindo carinho e alegria para pacientes e colaboradores



FISIOTERAPIA

Treinamento na Pediatria

Nos dias 18 e 19 de

dezembro, a equipe de

fisioterapia ministrou

treinamento de Aspiração

em Traqueostomia na

Pediatria, realizado pelo

fisioterapeuta Fernando

Garcia, com supervisão da

fisioterapeuta Wanda Tatit e

Juliana Arruda (enfermeira). 

O AME Itapeva realizou testes rápidos

de HIV/AIDS, em parceria com o SAE – Serviço

de Assistência Especializada (Secretária de

Saúde de Itapeva), que forneceu os

Kits de Teste Rápido. 

 

 A Campanha realizou testes rápidos de

HIV em oito pacientes e acompanhantes, além

de disponibilizar kits de preservativos,

folhetos explicativos e orientações sobre a

doença e a importância do

autocuidado.

AME ITAPEVA

Pare a AIDS



Dezembro Laranja

CÂNCER DE PELE

Desde 2014, a Sociedade

Brasileira de Dermatologia

promove o Dezembro Laranja

uma ação pela prevenção ao

Câncer da Pele. Em apoio a

causa, o AME Itapeva realizou

uma palestra informativa  sobre

o tema para todos os pacientes

que aguardavam suas consultas.

BRIGADA

Você sabe o que deve fazer em caso 

de emergência de incêndio?

O treinamento da Brigada de

Incêndio está sendo aprimorado a

cada novo simulado. Mas ainda falta

comprometimento.

Para pensar: se acontecer um foco

de incêndio real no Hospital, você -

brigadista ou não - saberia o que

fazer?

 

Os simulados servem exatamente

para preparar os colaboradores para

agir de forma eficiente em caso de

acidente.

 

A próxima edição abordará

informações importantes sobre o

assunto. Comprometa-se!



JÁ  VIU  ESSE  VÍDEO?

facebook: Santa Saúde Itapeva

 

Coral da Santa Casa 

 

Coral dos "Bigodudos" 

do  AME Itapeva 

VISITA TÉCNICA
O click das enfermeiras Lucila, Giseli

e Fernanda, enquanto visitavam o

hospital São Camilo em busca de

boas práticas.



Time before mbulance arrives

100K
Lives first aid has saved

A  VOZ  DO  CLIENTE
 

PRONTO  ATENDIMENTO  INFANTIL

Gostaria de agradecer o

ótimo atendimento que a

minha filha teve no P.A

Infantil. Obrigada e que Deus

abençoe as meninas da

enfermagem Silmara,

Sthefani, Josiane e Tagila.

 

Alessandra

FISIOTERAPIA

Pessoas maravilhosas, ótimo

atendimento, muito educados e

atenciosos.

 

Camila Ferraz

ECOCARDIOGRAFIA

Profissionais excelentes e preparados

para atender com carisma e amor

pelo que se propõem a fazer... e

fazem muito bem feito!

 

Sônia Maria

MATERNIDADE

Dar sempre gratificação de honraria

com muito mérito para todos os

profissionais da Maternidade.

Realmente um atendimento com

máxima excelência.

 

Sara Raquel Carlos Magno

ALA  A  ( IAMSPE)

Gostaria de agradecer o ótimo

atendimento que recebi por parte do

Dr. Mazen, quando fiquei internado

neste Hospital, não apenas pela

rapidez na resolução do meu caso e

conduta clínica, mas principalmente

por sua humanização.

 

Adriana Maccagnan

UNIDADE  DE  IMAGEM

Fui muito bem atendida pela

equipe que fez a minha

Ressonância Magnética. Vocês

foram muito atenciosos. Parabéns!

 

Neuza Neves


