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NESTE MOMENTO DIFÍCIL, SÓ NOS RESTA AGRADECER 

A TODOS OS NOSSOS COLABORADORES, NOSSO CORPO
CLÍNICO E PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,

QUE CONTINUAM EXERCENDO O SEU TRABALHO 

COM MUITO AMOR, CORAGEM E DEDICAÇÃO.

APESAR DO MEDO E DE TODA A INSEGURANÇA QUE
PERMEIA ESTE MOMENTO, O NOSSO TRABALHO É
PRIMORDIAL PARA A COMUNIDADE E ESTAMOS

PRONTOS PARA ENFRENTAR ESSA PANDEMIA JUNTOS.

VAMOS À LUTA! GRATIDÃO A CADA UM DE VOCÊS!
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SAÚDE DOS RINS PARA TODOS
A equipe de Hemodiálise da Santa Casa

organizou ação de prevenção para
comemorar o Dia Mundial do Rim, que este
ano propõe ampliar a conscientização sobre

a doenças renais em todo o mundo.As
principais portas de acesso da Santa Casa

distribuíram folhetos explicativos, orientando
os pacientes para que adotem estilos de

vida saudáveis, como tomar água potável,
exercícios, dieta saudável, controle do

tabagismo. Muitos tipos de doenças renais
podem ser prevenidos, retardados e/ou

controlados quando medidas apropriadas de
prevenção estiverem em vigor.
AME SEUS RINS. DOSE SUA

CREATININA.



Ma

Equipe da Unidade do Câncer da Santa Casa de
Itapeva fez uma singela homenagem às pacientes

pela passagem do Dia Internacional da
Mulher.Parabéns pela iniciativa!



SABESP LAVA AS RUAS AO
REDOR DA SANTA CASA 

COM HIPOCLORITO
 

A ação visa garantir a limpeza e
higienização do ambiente, uma

forma também de evitar a
propagação do Conoravírus.

Segundo engenheiro civil Anderson
Sartori, gerente do setor técnico da
Sabesp, e empresa está utilizando
o equipamento para contribuir com

o município nas condições
sanitárias das proximidades e

acessos à Santa Casa, AME, UPA,
Ambulatório de Hemodiálise e

Espaço de Convivência do AME.
“Esses são locais de concentração

popular com necessidades médicas.
Para tanto, utilizamos solução de

Hipoclorito de Sódio na
concentração de 200 mg de cloro

ativo por litro de água, a qual
garante apenas a limpeza e a

higienização desses ambientes”,
explica.Para o superintendente da
Santa Casa de Itapeva, Aristeu de
Almeida Camargo Filho, a ação da

Sabesp foi importante neste
momento em que estamos tomando

todas as precauções para evitar
uma contaminação maior em nosso
município. “Neste momento em que
estamos vivendo, a mobilização de
todos se faz necessária. A Sabesp
é sempre uma grande parceira da

Santa Casa. Ficamos bastante
satisfeitos com a inciativa”, conclui.



O projeto ATUALIZE-SE  com
a Santa Casa, que tem foco no

aprimoramento e reciclagem
profissional dos nossos

colaboradores, teve como tema
o USO CONSCIENTE DO O2:

COMO EVITAR DANOS E
DESPERDÍCIOS. A palestra foi

ministrada pelos
fisioterapeutas Fernando
Garcia e Soraya Shuman.



 



 

VOCÊ CONHECE AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
DO SETOR EM QUE TRABALHA?

Equipe da Unidade do
Câncer realizou

treinamento sobre
derramamento para a
equipe da zeladoria. 

Além do grande apoio que
estamos recebendo da nossa
comunidade neste momento
de enfrentamento ao Covid-

19, recebendo doação de
máscaras de tecido por meio

de uma mobilização da
Avacci, cujo material está
sendo utilizado pela nossa

equipe de apoio
(administração, faturamento,
plano de saúde, entre outros
colaboradores que não têm

contato direto com o
paciente), o Hospital recebeu
a doação de 6 mil unidades
de máscaras cirúrgicas, da
empresa Temasek Brasil

Consultoria e Participações
LTDA, por meio da Federação

das Santas Casas e 
 Hospitais Beneficentes do

Estado de São Paulo
(Fehosp).Gratidão! Juntos

contra o coronavírus!

Dona Zilda,
representando todas as

mulheres que estão
costurando as máscaras

de tecido nos quatro
cantos da cidade.

Nossa gratidão a todas
vocês!



Time before mbulance arrives

100K
Lives first aid has saved

A  VOZ  DO  CLIENTE
 

ORTOPEDIA Nossa gratidão a
Enfermeira Aline Bueno,
que doou um oxímetro
digital (portátil de dedo)

para o PRONTO
SOCORRO. 

Deixo aqui estas máscaras,
confeccionadas por várias
mulheres cristãs, que se

comoveram com a atual situação
da nossa cidade e nação.

Esperamos de coração que este
trabalho seja de grande ajuda
para vocês e por tantas vidas

que vocês desejam salvar.
Vocês fazem a sua parte ai e

nós, em casa, fazemos a nossa
parte aqui.

Muito obridada!
 

Alexandra e muitas, muitas
outras mulheres

Parabéns a todos que estão
trabalhando para o bem comum!

 
Deus abençoe muito a vida de

cada um e os proteja de
qualquer mal.

 
Estou doando poucas máscaras,

mas espero que ajude!
 

Vanessa


