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A PALAVRA

Diretoria presta homenagem ao Dr. Vinhas

Após 30 anos de trabalho dedicados à Santa Casa de

Itapeva, o nosso diretor técnico-médico deixa o cargo

para inciar novo ciclo profissional em Florianópolis   

Dr. Gilberto Luiz Castro Vinhas, nasceu em pelotas, no Rio Grande do Sul.

Formou-se em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRG.

É casado com Margot Brum Vinhas, pai do Marcelo e da Nathália, avô de 4 netos.

Residiu 35 anos no Sudoeste Paulista, onde se dedicou a organizar sistemas

locais de saúde, como a unidade mista de saúde de Ribeirão Branco. Dedicou 30

anos de sua carreira à Santa Casa de Itapeva, prestando atendimento nas áreas

de urgência e emergência, cardiologia e também exercendo a função de diretor

clínico e diretor técnico-médico.

Nosso abraço e gratidão, Dr. Vinhas! Desejamos sucesso na nova jornada.



PARCERIA COM A CMB PERMITIRÁ QUE PACIENTES DO

SANTA SAÚDE TENHAM ACESSO AO ATENDIMENTO DE

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM VÁRIAS CIDADES DO PAÍS

 

Está em fase de implantação um projeto da CMB

(Confederação das Misericórdias do Brasil), que possibilitará

uma integração no sistema dos hospitais filantrópicos que

possuem plano de saúde. O objetivo do projeto é dar cobertura

para atendimento de urgência e emergência aos clientes

desses planos em todo território nacional.

 

O Departamento de Saúde Suplementar da CMB está

coordenando a 2ª etapa do treinamento da Rede CMB Saúde

Suplementar com as operadoras e hospitais e desde o dia 15 de

setembro o programa já começou a ser implantando nos

hospitais que firmaram a pactuação e está em fase de testes.

 

 A Santa Casa de Itapeva, por meio do seu plano Santa Saúde,

faz parte do programa.

 

 “Esse é mais um avanço da nossa Saúde Suplementar e

Operadoras que, juntas, estão dando esse importante passo

para beneficiar nossos clientes, disse Miriam Moreira, 

gerente do Santa Saúde.

 



SETEMBRO VERDE

Para ampliar as

informações sobre a

doação de órgãos, a

Comissão Intra Hospitalar

de Transplantes (CIHT)

organizou uma palestra

com o diretor técnico de

saúde da OPO -

Organização de Procura

de Órgãos e Tecidos,

Edvaldo Leal de Moraes,

do HC/FMU-SP.

Participaram todos os 

 profissionais envolvidos

no Processo de Doação de

Órgãos da Instituição.

  

https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/organizacao-de-procura-de-orgaos-e-tecidos


O vereador Roberto Comeron esteve na Santa Casa e anunciou que conseguiu recurso

de R$ 150 mil para a Instituição. 

Trata-se de uma emenda do Deputado André do Prado.

"Em nome da nossa Diretoria agradeço seu empenho, intercedendo junto ao deputado

André do Prado, destinando esse importante recurso para custeio operacional da

nossa Santa Casa", disse o superintendente Aristeu de Almeida Camargo Filho.

Superintendente

apresenta a

nova Diretora

Técnica-Médica: 

Dra. Carla

Ramagnoli

Arruda.

 



A sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo

produzidas por uma infecção. A sepse era conhecida antigamente como

septicemia ou infecção no sangue. Hoje é mais conhecida como infecção

generalizada.

Na verdade, não é a infecção que está em todos os locais do organismo. Por

vezes, a infecção pode estar localizada em apenas um órgão, como por

exemplo, o pulmão, mas provoca em todo o organismo uma resposta com

inflamação numa tentativa de combater o agente da infecção. Essa inflamação

pode vir a comprometer o funcionamento de vários dos orgãos do paciente.

 

13 de Setembro foi o dia mundial da Sepse. Durante todo o mês, a Santa Casa

está realizando ações de conscientização sobre a importância do diagnóstico e

tratamento precoce, treinando e conscientizando equipes para a prevenção e o

tratamento desses pacientes.

Pense, pode ser sepse!
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Você não precisa ser super-herói para ajudar outras pessoas!

A Santa Casa recebeu a visita dos nossos heróis, que vieram lembrar

nossos pacientes sobre a importância da doação de órgãos.  

Para ser um doador você precisa conversar com a sua família e

manifestar em vida o seu desejo de ser um doador.

 

Está no Facebook. Você viu?



Esse tema precisa ser conversado em casa:



A fisioterapeuta Wanda Tatit

concluiu pós-graduação lato sensu

em "Fisioterapia em Terapia

Intensiva Adulto, Pediátrica e

Neonatal, pela Faculdade Inspirar

Curitiba, no Polo Campinas.

 

"O aperfeiçoamento profissional,

com as mais modernas práticas e

inovações do mercado, nos

proporciona um passaporte para o

futuro, porque o amanhã pertence

às pessoas que se preparam hoje!",

disse ela.

 

Amigos,

Gostaria que fosse divulgado

o excelente atendimento

prestado pelos colaboradores

da Santa Casa de

Misericórdia de Itapeva. Meu

pai esteve internado na

Enfermaria, em agosto, e

gostaria de elogiar o

tratamento cuidadoso,

amigável e carinhoso que

todos tiveram com ele.

Quero parabenizar e

expressar minha gratidão a

toda equipe de enfermagem,

a equipe de limpeza,

organização, alimentação e o

médico. 

Muito obrigado por cuidarem

do meu pai com todo carinho

e atenção, como se fosse o pai

de cada um de vocês. 

Gratidão!

 

Márcio Duarte

Os membros do CGSUS desta Santa

Casa, um conselho gestor composto por

pessoas da comunidade, que tem a

função acompanhar, avaliar e fiscalizar

os serviços e as ações de saúde

prestados aos usuários, faz homenagem

a todos os colaboradores que estão na

linha de frente, no enfrentamento da

Covid-19. Gratidão aos profissionais que

arriscaram suas próprias vidas nesta

importante missão. Vocês são muito

importantes para nós!


