HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
BOLETIM INFORMATIVO
Ano 10 – Março/16
NOTÍCIAS DO HOSPITAL
PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 161 ANOS DO HOSPITAL DA LAGUNA

02 de abri l – Das 8 às 12 horas – “Hospital na Praça”
Local: Centro Histórico
- Das 8 às 9 horas – Programa Hospital e Comunidade
Local: Rádio Difusora
08 de abril – 8 horas – Exames de saúde para funcionários
Local: Ambulatório de Ortopedia
- 14 horas – Apresentação musical com Gero Perito e Neusa Preuss
Local: Refeitório dos Funcionários e alas psiquiátricas
11 de abril – 14 horas – Novena em louvor a São Francisco de Assis
Local: Capela do Senhor dos Passos
Celebrante: Sr. Jairo Barcelos e Grupo de Canto Paz e Bem
- 15 horas - Corte do bolo de aniversário
Local: Sala em frente à Capela
15 de abril – 14 horas – II Seminário sobre Práticas de Humanização do Hospital da
Laguna
Local: Sala de Reuniões (5º. Andar)
25 de abril - 18 horas - Assembleia geral dos associados para prestação de contas do
ano 2015
Local: Sala de Reuniões (5º. andar)
27 de abril – 19:30 horas - Solenidade de entrega dos títulos “Amigo do Hospital” e

“Sócio Honorário”
Local: Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos
28 de abril – 16 horas – Missa de ação de graças
Local: Capela do Senhor dos Passos
Celebrante: Pe. Nivaldo Ceron (Pastoral Hospitalar)
29 de abril – 14 horas – Palestra sobre Liderança e Trabalho em Equipe
Local: Sala de Reuniões (5º. andar)
Palestrante: Atanázio Lameira
Outras atividades
- Colocação de faixa na frente do Hospital
- Publicação do informativo anual

Primeiro parto com presença de doula no Hospital da Laguna

O primeiro parto com presença de doula, na Maternidade do Hospital da Laguna,
aconteceu em 27/02/16, às 14:50 h. O parto normal, de cócoras, foi realizado pelo
obstetra Dr. Vilberto Antônio Felippe. A mãe, Letícia Albino, foi acompanhada,
desde o pré-natal, pela doula Juliana Regazoli.
Hospital participa da programação do Dia Internacional da Mulher
Na manhã de 08 de março, o Hospital da Laguna participou das comemorações do
Dia Internacional da Mulher, juntamente com o SESC, Rotary Club Laguna, Centro
Educacional em Saúde Garra e Secretaria M. de Saúde, disponibilizando à
população, através do Hospital na Praça, exames de glicemia, verificações de
pressão, peso e índice de massa corporal, além da distribuição de folhetos e
orientações sobre hábitos saudáveis.
Hospital participa de reuniões sobre a Rede de Urgência e Emergência
No dia 11 de março, às 9 h, a presidente Regina Ramos dos Santos e o
administrador Carlos Alberto Batista participaram da reunião do colegiado dos

secretários municipais de saúde da AMUREL, realizada na sede daquela
associação, em Tubarão, sob a coordenação da Secretária Tanara Cidade de
Souza, para tratar da participação do Hospital na Rede de Urgência e Emergência
da Região Macrossul. Com o mesmo objetivo, a presidente Regina participou de
reunião na sede da AMREC, em Criciúma, no dia 16, desta vez com secretários e
dirigentes de hospitais de todo o Sul do Estado.
Hospital busca ampliação de serviços
Na tarde de 18 de março, a presidente Regina Ramos dos Santos participou de
reunião na Secretaria de Estado da Saúde, em Florianópolis, acompanhada por
cirurgiões-dentistas de Porto Alegre, discutindo a viabilidade de implantação, no
Hospital da Laguna, de serviço de referência em cirurgias buco-maxilo-faciais
para usuários do Sistema Único de Saúde.
Dr. André realiza palestra na Capitania dos Portos da Laguna
No dia 22 de março, o psiquiatra Dr. André Luiz Moraes Souza dos Santos, do
Hospital da Laguna, acompanhado pelas psicólogas Liliane Marques Alves Seguetto
e Caroline Fernandes, ministrou palestra sobre Drogas para os integrantes da
Delegacia da Capitania dos Portos da nossa cidade.
Visita ao Hospital de Urussanga
No dia 31 de março, os enfermeiros Cinthya e Luís Fernando, a farmacêutica Ana
Paula e a faturista Cheyenne visitaram o Hospital Nossa Senhora da Conceição, de
Urussanga, com o objetivo de conhecerem o funcionamento do sistema de
informatização daquela instituição hospitalar. À Irmã Olinda e sua equipe, os
nossos agradecimentos, pela carinhosa e proveitosa acolhida.

Supermercado Angeloni destina Troco da Bondade ao Hospital da Laguna

Você não imagina o quanto cabe de solidariedade numa simples moedinha. O Troco
da Bondade é uma campanha do Supermercado Angeloni, que consiste em estimular
os clientes a doarem parte do seu troco a uma instituição previamente selecionada.
No final da campanha, o supermercado acrescenta 5% ao que foi arrecadado e doa
à entidade.
Assim, de 1º. de janeiro a 30 de abril de 2016, a instituição beneficiada pelo
Angeloni da Laguna é o nosso Hospital. Por isso, solicitamos a todos que colaborem
com o Hospital, através da doação de parte do seu troco. O Troco da Bondade
reúne milhares de contribuições modestas que, juntas, podem fazer uma grande
diferença para estas instituições que existem para servir. Participe você também!
Por conta disso, em fevereiro, a gerência do Supermercado Angeloni da Laguna
entregou à direção do Hospital a importância de R$ 4.720,47 e, em março, R$
3.090,27. Agradecemos ao Supermercado Angeloni e a todas as pessoas que
colaboraram com mais este ato de generosidade.
OUTROS EVENTOS
- Desde o mês de agosto/13, sob a coordenação do assistente social Jorge Luiz de
Oliveira e da diretora Marleni Preuss Cardoso, vêm sendo realizados Grupos de
Oração à Nossa Senhora, sempre nas 6as. feiras, às 8:30 h, na Capela do
Senhor dos Passos.
- Na tarde de 1º. de março, direção e técnicos das alas psiquiátricas do Hospital
da Laguna participaram da inauguração da sala do Grupo Vida e Arte, localizada
no térreo do Hospital, tendo sido reformada pelas voluntárias.
- Nos dias 02, 09, 16, 23 e 30, às 17 h, reuniu-se o Grupo de Estudos Espíritas,
na Sala de Reuniões do 5º. Andar.
- No dia 07, à tarde, a presidente Regina Ramos dos Santos e o administrador
Carlos Alberto Batista tiveram reunião com o Sr. Rodolfo Michels Godinho,
Secretário Municipal de Planejamento, tratando de assuntos relativos aos
anexos do Hospital.
- Na manhã de 10 de março, técnicos do IPHAN visitaram a parte antiga do
Hospital, com o objetivo de aprovarem projeto de restauro daquela área, que foi
inaugurada em 1903.
- Na noite de 12 e na tarde de 13 de março, foram realizadas as tradicionais
procissões do Senhor dos Passos, sob a responsabilidade da Matriz Santo
Antônio dos Anjos.

- No dia 14 de março, às 14 h, na Capela do Hospital, foi realizada novena em
honra a São Francisco de Assis, sob a coordenação do Sr. Jairo Barcelos e do
Grupo de Canto Paz e Bem.
- No dia 14, às 15 h, o Grupo de Canto Paz e Bem, coordenado pelo Sr. Jairo
Barcelos, realizou novena em honra a São Francisco de Assis no Asilo Santa
Isabel, destinada aos velhinhos residentes na instituição.
- No dia 23, às 14 h, reuniu-se o Grupo de Oração Evangélico.
- Em 29, a presidente Regina Ramos dos Santos e o administrador Carlos Alberto
Batista participaram da Assembleia Geral do SINESSUL, em Tubarão.
- Para marcar a passagem da Páscoa, a Comissão de Humanização do Hospital da
Laguna e a Associação dos Funcionários ofertaram chocolates para os funcionários
e médicos da instituição.

Guerra ao Aedes aegypit
Você sabia que uma simples casca de ovo ou tampinha de pasta de dente cheia de
água é suficiente para se transformar num criadouro do Aedes aegypti, causador
da Dengue, do Zika Vírus e de outras doenças? Por isso, mãos à obra! Na sua casa,
quintal ou empresa, impeça o acesso dos mosquitos a tudo aquilo que possa acumular
água parada e limpa.

Venha conhecer a Maternidade do Hospital da Laguna!
Aproveitamos para convidar você, gestante, para visitar a Maternidade, antes do
parto. A equipe de enfermagem do setor terá o maior prazer em lhe mostrar
nossas instalações. Assim, quando chegar o tão esperado momento do seu bebê
nascer, você poderá ser atendida em um ambiente conhecido e por pessoas que já
não lhe serão estranhas.
Participe dos eventos religiosos promovidos na Capela do Hospital
- Grupos de oração à Nossa Senhora – Toda 6ª. feira, às 8:30 h
- Novena em louvor a São Francisco de Assis – Toda segunda 2ª. feira do mês, às
14:00 h
- Missa – Toda última 5ª. feira do mês, às 16:00 h
- Grupo de Estudos Espírita – Toda 4ª. feira, às 17 h, na Sala de Reuniões do 5º.
Andar
Você deseja trabalhar no Hospital?
Se a resposta for “sim”, deixe seu currículo com a psicóloga Caroline. Ela está à
disposição dos interessados toda 2ª. feira, às 9 h, para entrevista.
Confira os benefícios que o Hospital da Laguna oferece aos seus funcionários
- Seguro de vida através da UNICRED;
- Refeições gratuitas para colaboradores que fazem jornadas de 12 horas;
- Desconto nas mensalidades do Colégio Stella Maris para os filhos matriculados;
- Empréstimo consignado através da Caixa Econômica Federal, após 12 meses de
trabalho;
- Desconto em folha das compras feitas em lanchonete e farmácia credenciadas;

- Desconto em folha dos atendimentos na Clínica Odontológica Lima (Tubarão SC);
- Vacinação contra Gripe, Hepatite B e Tétano;
- Atendimento social e psicológico;
- Programa Saúde do Trabalhador do Hospital, com destaque para os exames
preventivos do câncer ginecológico, de mama e de próstata;
- Internação em quarto privativo (extensivo ao cônjuge ou companheiro e filhos
menores de 18 anos); e
- Tomografias Computadorizadas a preço de Tabela do SUS.
Atenção para os outros números de telefones do
Hospital
3646-1137 ou 3646-0140
Hospital aluga consultórios
Comunicamos que o Hospital tem consultórios para alugar. Interessados deverão
procurar a Administração, no horário comercial.
Conheça a Associação do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos e
veja por que é importante tornar-se associado
O Hospital da Laguna, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação civil,
sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado. Ele tem por finalidade
a assistência médico-hospitalar integral, curativa e preventiva, além de atividades
de ensino, pesquisa e extensão. É constituído por número ilimitado de associados,
distribuídos nas seguintes categorias: contribuintes, honorários e natos.
Associados contribuintes são aqueles admitidos após apresentação por outro sócio,
quando passarão a realizar contribuição financeira mensal. Os associados
honorários realizaram serviços relevantes à Associação e os associados natos são
o Provedor da Irmandade Senhor Bom Jesus dos Passos, o Prefeito, o Presidente
da Câmara de Vereadores, o Secretário da 19ª. Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e o Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Laguna – ACIL.
São direitos dos associados contribuintes, quites com suas obrigações financeiras
e filiados por período não inferior a doze meses: votar e ser votado para os cargos
eletivos; tomar parte nas Assembleias Gerais; convocar Assembleias Gerais
extraordinárias; e solicitar informações e esclarecimentos que julgar necessários à
Diretoria.

São deveres dos associados: cumprir o que determina o Estatuto; acatar as
determinações da Diretoria e da Assembleia Geral; zelar pela reputação da
Associação; e estar em dia com as obrigações financeiras, no caso dos associados
contribuintes.
Seja você também um associado do Hospital. Além de contribuir
financeiramente com a instituição, você poderá participar mais ativamente do
nosso dia a dia.
CAMPANHAS
Você já visitou o brechó do Grupo Vida e Arte?
O brechó do Grupo Vida e Arte funciona de segunda a sexta feira, das 14 às 18 h,
no anexo do Hotel Hamers, no Mar Grosso. Lá, você vai encontrar roupas, calçados
e acessórios de boa qualidade, por preços inacreditáveis. A renda arrecadada é
utilizada pelas voluntárias para melhorias nas alas psiquiátricas do Hospital da
Laguna, como também para auxílio de outras entidades assistenciais da nossa
cidade. Participe você também!
Projeto Luz – Ilumine esta ideia!
Com o objetivo de ampliar o número de doações através da conta de luz, o Hospital,
em parceria com a Agência dos Correios da nossa cidade, está enviando cartas de
apelo aos moradores. O primeiro bairro a ser contemplado é o Magalhães. Na
sequência, os demais bairros também serão acionados. Atualmente, apenas 3 mil
pessoas contribuem com o Hospital desta maneira, totalizando a quantia
aproximada de R$ 5.500,00. No entanto, o número de contas de luz existentes em
Laguna e Pescaria Brava ultrapassa 23 mil. Se todas colaborassem com o mínimo
que fosse, o Hospital poderia dispor de recursos novos que muito o ajudariam a
enfrentar suas dificuldades financeiras. Lembramos que tudo o que o Hospital
recebe é devolvido à comunidade na forma de serviços cada vez mais qualificados.
Livros que estão sendo vendidos em benefício do Hospital da Laguna
“Entre os Morros da Minha Infância” - de
Jacqueline Bulos Aisenman
“Na Terra dos Homens” – de
Archimedes de Castro Faria
Você poderá adquirir estes livros na Tesouraria do
Hospital.
Seu bebê já fez o Teste da Orelhinha?

Se o seu bebê ainda não fez o Teste da Orelhinha, solicite agendamento através do
fone 3644-3142 (falar com Elaine). O exame é realizado pela fonoaudióloga
Maricélia Brito, através do SUS. Trata-se de um exame simples, rápido e indolor,
capaz de identificar precocemente deficiências auditivas que podem ser
corrigidas, desde que descobertas em tempo.
CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO
Dia

02

Integração de
Funcionários Novos

03

04

11

18

18, 23, 28
e 30

Profissionais
responsáveis

Tema

Prevenindo o
Estresse
Triagem de Risco e
Relacionamento
Interpessoal
Segurança do
paciente –
Precisamos
relembrar
Administração de
medicamentos –
Condutas de
enfermagem

Regina Ramos dos
Santos, psicóloga
Caroline Fernandes e
enfermeira Cinthya
F. C. Vieira
Psicóloga Liliane
Marques Alves
Seghetto
Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira e psicóloga
Liliane Marques
Alves Seghetto
Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira
Farmacêutica Ana
Paula Martin

Higienização das
mãos

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira

Público-Alvo

Promotor

Funcionários novos
dos diversos
setores

Hospital

Funcionários de
todos os setores

Hospital

Equipe de
enfermagem da
Clínica Médica

Hospital

Funcionários de
todos os setores

Hospital

Equipe de
enfermagem e
Farmácia

Hospital

Equipe de
enfermagem dos
diversos setores

Hospital

O HOSPITAL DA LAGUNA AGRADECE
Direção, administração, médicos, funcionários, voluntários e pacientes
Hospital da Laguna vêm a público agradecer as doações recebidas:
Pessoas/instituições
Grupo Vida e Arte
Unidade

de

Saúde

da

Família

do

Doações
Materiais para trabalhos manuais para os
pacientes psiquiátricos
do Medicamentos

Magalhães, Srs. Irani Ataíde Pedro, Luiz
Rodrigo Croda
Copobras – São Ludgero
Sra. Albertina Pereira Correia
Sra. Cristiane Ferreira

10 mil copos e 5 mil copinhos
descartáveis
01 válvula para equipamento de
oxigenoterapia
Roupinhas para bebês

A todos, o nosso muito obrigado!
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Fevereiro

Março

Internações (total)

268

326

Percentual de internações SUS

90,0

92,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios

19,0

16,0

Internações em Clínica Médica

157

175

Internações em Clínica Cirúrgica

45

49

Cirurgias

80

118

Internações em Pediatria

03

03

Internações em Psiquiatria

39

54

Internações em Obstetrícia

24

45

Partos

22

35

Córneas captadas

0

0

40,47

46,94

Óbitos de pacientes internados

06

09

Transferências de pacientes internados

08

04

3.760

4.115

Consultas ortopédicas

166

174

Consultas psiquiátricas

39

54

Cirurgias ambulatoriais

59

45

0

06

Raios X (pacientes internos e externos)

1.809

2.074

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.809

2.248

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)

122

151

Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)

87

93

0

08

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

148

130

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

09

17

Recém-nascidos vacinados contra a Hepatite B (1ª. dose)

09

17

Taxa de ocupação hospitalar

Consultas no Serviço de Emergência

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

Endoscopias digestivas de pacientes internados

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

JANEIRO

FEVEREIRO

Saldo do mês anterior

143.992,10

48.719,25

Repasses federais do SUS

479.661,15

498.958,55

0,00

0,00

69.000,00

89.000,00

Convênio SC Saúde

0,00

34.474,16

Convênio UNIMED

11.036,66

8.125,01

Outros convênios

Repasses estaduais do SUS
Repasses municipais do SUS

12.627,08

6.767,33

Contribuição via conta de luz

5.517,77

5.125,41

Alugueis

5.428,96

5.428,95

384,00

870,00

17.049,49

32.729,63

744.697,21

730.198,29

Mensalidades dos associados
Outras receitas
TOTAL

DESPESAS

JANEIRO

Folha de pagamento

184.996,05

Saldo do 13º salário

FEVEREIRO
187.274,59

39.432,97

0,00

Rescisões trabalhistas

4.732,74

6.870,79

Vale-transporte dos funcionários

4.307,00

3.590,40

179.300,67

212.838,93

Exames laboratoriais

15.205,46

20.961,43

Exames de radiologia e tomografia computadorizada

15.008,22

13.444,36

0,00

0,00

Medicamentos + soros

27.462,74

21.903,00

Materiais médico-hospitalares

34.765,39

32.859,56

Oxigênio e outros gases medicinais

670,94

395,00

Materiais do Serviço de Radiologia

1.773,91

2.634,81

Materiais de higiene e Lavanderia

5.724,22

2.661,10

Materiais de expediente

2.577,84

233,40

885,00

1.287,50

13.371,64

11.620,62

1.410,00

1.410,00

Honorários médicos

Exames de endoscopia e colonoscopia

Materiais gráficos
Alimentos
Gás de cozinha
Empresas terceirizadas

5.674,97

6.569,19

21.897,66

61.350,73

CASAN

635,64

687,91

CELESC

978,06

1.053,20

Telefones fixos e móveis

4.440,88

4.943,23

Combustível

1.632,93

1.090,00

138,50

190,03

3.816,87

2.470,57

0,00

990,00

Parcelamentos/empréstimos

Correio
Despesas de manutenção geral
AHESC

FEHOSC

0,00

0,00

Investimentos estruturais

7.488,29

349,65

Outras despesas

46.351,14

20.383,68

Obrigações fiscais

22.338,12

5.644,39

Obrigações trabalhistas

42.548,50

56.791,28

682,65

0,00

690.549,00

682.499,35

54.148,21

47.698,94

Seguro de vida dos funcionários
TOTAL
SALDO
Fonte: Relatórios do CONTASUL

*Dívidas remanescentes ainda não parceladas – R$ 1.500.000,00 aproximadamente

VOCÊ JÁ VISITOU O SITE DO HOSPITAL DA LAGUNA?
www.hospitallaguna.com.br
Através do site, você pode registrar sugestões e reclamações que muito poderão
ajudar a Direção do Hospital a melhorar cada vez o atendimento prestado.
Procure Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos também no Facebook e
curta a nossa página.

Missão do Hospital da Laguna
Trabalhar a serviço da vida, promovendo a saúde de forma ética, humanizada,
resolutiva e comprometida com a sociedade.
Visão
Ser referência em assistência de média e alta complexidade na Região Sul, com
atendimento humanizado e de qualidade.
Valores
Ética
Humanização
Inovação e qualidade
Preservação da história
Resolutividade
Responsabilidade social e ambiental
Transparência
Valorização profissional
Elaboração: Direção e Administração do Hospital da Laguna
hospital.laguna@bizz.com.br
hospital.adm@bizz.com.br

