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A PALAVRA
Completamos um ano no enfrentamento do Coronavírus. 

Confira as estatísticas dos nossos atendimentos. 



Desde o início da pandemia, uma das

preocupações da Santa Casa foi a de

estudar o vírus e os protocolos

instituídos pelo Ministério da Saúde,

treinando e informando todos os

colaboradores.

Essa prática tem sido constante. Nesta

semana, a médica Dra. Carla Ramagnoli

de Arruda, apresentou aos profissionais

que estão atuando na linha de frente, a

Atualização em Diagnóstico e

Isolamento de Pacientes com Covid 19.

As igrejas cristãs de Itapeva

enviaram cartões de agradecimento

pelo trabalho e empenho cotidiano

dos colaboradores da Santa Casa, na

luta cotra a Covid-19.

Em nome de todos os nossos

colaboradores, a Diretoria da Santa

Casa agradece às igrejas cristãs de

Itapeva por esse importante ato de

solidariedade em prol aos nossos

profissionais, o apoio e as orações

pelo nosso hospital são muito

importantes para nós. Que Deus os

abençoe a todos.

"Gostaríamos de fazer muito mais!

Esse gesto é o mínimo, mas é de todo

coração. Gratidão por todos vocês.

Temos todos os dias uma Sala de

Oração dos pastores, líderes e o Bispo

que nos reunimos às 18 horas para

orar por vocês, pela nossa cidade,

famílias, autoridades da nossa cidade

e todas as áreas de Influência

(Educação, Segurança, Governo,

Mídia, Saúde, Social, Comércio,

Igreja). Cremos que Deus nos dará

livramento. Mais uma vez muito

obrigada", disse a pastora Claudinha

Monteiro Gonçalves, que representou

todo o grupo das igrejas cristãs, na

entrega dos cartões.



Nossos colaboradores receberam 

homenagem dos alunos do

Colégio Objetivo 
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Ação realizada pelo CAPS II trouxe mensagens da comunidade para nossos

colaboradores. 

"Sabemos que se hoje o mundo pode ter esperança de dias melhores, é devido ao

admirável trabalho que os profissionais de Saúde têm desempenhado ao longo

desta pandemia. E reconhecendo os esforços, a equipe do CAPS II de Itapeva

realizou uma ação na cidade, em conjunto com a população, para que pudessem

enviar mensagens através de e-mail com demonstrações de carinho e gratidão a

estes profissionais.    

“Em pouco menos de uma semana, fomos surpreendidos com mais de 150

mensagens, dentre elas, fotos, desenhos e cartas. Assim a nossa equipe

organizou e distribuiu em forma de varal todo este material para os

equipamentos do setor da Saúde do município. UPA, Santa Casa, AME,

Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia, todas as Unidades Básicas de Saúde,

SAE, SAMU, Cerest, Materno, CAPS AD, Farmácia Municipal, Centro do Idoso,

Central Reguladora e o Corpo de Bombeiros, que não poderia deixar de ser

lembrado, receberam este presente”, disse a Coordenadora do CAPS, enfermeira

Emanuele.

 



SANTA CASA RECEBEU DOAÇÃO DE PROTETORES

FACIAIS DO DEPUTADO ESTADUAL GILMACI SANTOS,

REPRESENTADO POR SEU ASSESSOR PARLAMENTAR

RONNY VEGAS.

A assistente social Anai

Almeida recebeu

homenagem da Câmara da

Municipal em

reconhecimento pelos

excelentes trabalhos

prestados aos pacientes e

também pelo Dia

Internacional da Mulher.



Equipe Ala C

 

Queremos expressar humildemente nossa

gratidão a todos que co total dedicação se

doam dia e noite para cuidar e sarar nosso

corpo e nosso coração.

Meu coração de mãe agradece por vocês

terem cuidado do meu filho Fabrício num

momento que eu como mãe não podia nem

mesmo cuidar de mim. Gratidão eterna a

vocês por se dedicarem dia após dia para que

cada paciente não se sinta desamparado. 

Deus os abençoe! Contem sempre com as

nossas orações. Gratidão eterna, 

Dilma e Fabrício

Meus queridos (Ala B),

 

Hoje faz dois meses que recebi

alta do hospital. Naquele dia

uma alegria tomou conta de

mim, mas também um grande

medo de como seria em casa.

Graças a Deus minha

recuperação foi boa. Mas antes

de tudo isso acontecer sou

muito grata por todo carinho e

atenção que recebi nesses 13

dias que fiquei internada.

Vocês são verdadeiros anjos e

merecem todo reconhecimento

e aplausos!

 

Gratidão define!

 

Thaís França 



Santa Casa renova o selo do programa RADAR

DE EXCELÊNCIA, que representa o esforço do

IBES em apoiar sua rede de Instituições de

Saúde na gestão dos resultados de práticas

internacionais de segurança do paciente.

Trata ‐se de uma rede de compartilhamento de

indicadores de segurança com o objetivo de

promover análises críticas colaborativas para a

melhoria dos resultados assistenciais no Brasil.

O Selo abaixo será concedido oficialmente pelo

IBES à organizações que contribuírem com seus

dados pelo período mínimo de 3 meses, seguindo

as demais deliberações constantes do manual do

programa entregue a todos os participantes no

ato de sua inscrição.

No gráfico a Santa Casa de

Itapeva é representa o H1


