HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
BOLETIM INFORMATIVO
Ano 09 – Abril/15
NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Chegou o Grupo Plantão da Alegria!

A partir do final de março, o Hospital da Laguna passou a contar com o apoio de mais um grupo voluntário o Grupo Plantão da Alegria -, formado por jovens residentes em Tubarão. O grupo, formado por
profissionais da Engenharia, Arquitetura, Contabilidade, Administração e Psicologia, visita o Hospital
quinzenalmente, nos sábados à tarde, com o objetivo de levar alegria aos doentes, acompanhantes e
profissionais. Lindo exemplo!
Hospital da Laguna comemorou 160 anos de fundação

Fundado em 03 de abril de 1855, nosso Hospital completou 160 anos de fundação. Como acontece todos os
anos, a direção da entidade promoveu diversas atividades comemorativas. Foram elas:
- 02 de abril – Das 8 às 12 h - Hospital na Praça, no Centro Histórico, graças ao apoio do SESC, Rotary
Club Laguna, Centro Educacional em Saúde Garra e Pastoral da Saúde. Mais uma vez, a população pôde

contar com exames de glicemia, verificações de pressão, peso e índice de massa corporal, entrega de folhetos
educativos e orientações sobre hábitos saudáveis.
- 10 de abril – Às 14 h - Palestra sobre Empatia no Trato Social, na Sala de Reuniões do 5º. Andar,
proferida pelo advogado Atanázio Fernandes Lameira. O público-alvo foram os funcionários da instituição.
- 13 de abril – Às 14:00 h – Novena em louvor a São Francisco de Assis, na Capela do Senhor dos Passos,
sob a coordenação do Sr. Jairo Barcelos e do Grupo de Canto Paz e Bem.
- 15 e 30 de abril – Às 16:00 h – Missas de ação de graças, na Capela do Senhor dos Passos. A primeira foi
celebrada pelo Pe. Nivaldo Ceron, da Pastoral Hospitalar, e a segunda, pelo Pe. Itamar Faísca, da Paróquia
Santo Antônio dos Anjos. As intenções da missa do dia 30 voltaram-se especialmente para a ex-funcionária
Ivone Mendes Rodrigues, recentemente falecida.
- 23 de abril – Às 18:30 h – Assembleia geral dos associados do Hospital, na Sala de Reuniões do 5º.
Andar, para apresentação das atividades e do balancete de 2014.
- 24 de abril – Às 19:30 h - Solenidade de entrega do título de “Amigo do Hospital da Laguna”, no
Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, a 70 pessoas e 16 entidades que contribuíram com o Hospital no
ano passado. Também foram entregues o título de “Sócio Honorário” ao médico Dr. Sílvio Barbosa de Castro
e às ex-funcionárias Lucília Regina Bitencourt da Rocha e Valdete Machado da Silveira, por dedicarem
grande parte de suas vidas ao Hospital. A “Funcionária Destaque de 2014” Maria Gorete Aurélio também foi
homenageada. Durante o evento, o técnico em enfermagem Maycon Viana Domingos apresentou números
musicais e foi exibido um vídeo institucional produzido pela Singular Vídeos. A Sra. Dulce de Oliveira
Claudino, presidente da Pastoral da Saúde, falou em nome dos homenageados e o evento foi encerrado com o
corte do bolo de aniversário e coquetel.
Visite o Brechó do Grupo Vida e Arte!
No dia 07 de abril, às 14 h, na loja Vida Livre do Mar Grosso, as voluntárias do Grupo Vida e Arte deram
início a mais um brechó em benefício das alas psiquiátricas do Hospital da Laguna. Roupas, calçados e
acessórios de ótima qualidade estão à disposição da comunidade de 2ª. a 6ª. feira, das 14 às 18 h. Colabore
você também!
Serviço de Tomografia Computadorizada do Hospital foi autorizado a atender pacientes externos do
SUS
Em funcionamento desde outubro do ano passado, o Serviço de Tomografia Computadorizada do Hospital da
Laguna acabou de ser autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde a atender pacientes externos do SUS,
através do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS-AMUREL. O Serviço de Tomografia do Hospital da
Laguna foi implantado em parceria com a Clini-X de Tubarão, proprietária do aparelho, e já atendia aos
doentes internados e aos pacientes externos particulares e de diversos convênios. Por conta disso, os
pacientes não precisam mais se deslocar até Tubarão para realizarem este exame de alta complexidade.
Audiência com Secretário de Estado da Saúde
Acompanhada pelo Prefeito Everaldo dos Santos e pelo Secretário Luiz Felipe Remor, a presidente Regina
Ramos dos Santos participou de audiência com o Secretário de Estado da Saúde Dr. João Paulo Klainubing,
em 16 de abril, em Florianópolis, com o objetivo de solicitar recursos para compra dos equipamentos da
UTI.

Profissionais das alas psiquiátricas apresentaram trabalho em Florianópolis
As apresentações do trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional das alas psiquiátricas do Hospital
da Laguna foram destaque no Seminário Estadual de Atenção à Crise de Urgência em Saúde Mental – RAPS,
promovido pela Secretaria de Estado da Saúde, em Florianópolis, nos dias 22 e 23 de abril. Nosso pessoal fez
duas das mais prestigiadas apresentações do evento.
Palestra com Dr. Maurício Fernandes Pereira

Na noite de 23 de abril, a equipe responsável pela condução do Planejamento Estratégico do Hospital da
Laguna participou de palestra sobre o tema, ministrada pelo professor Dr. Maurício Fernandes Pereira. O
evento foi realizado na UDESC, através da CDL. Maurício foi o responsável pela implantação do
Planejamento Estratégico do nosso Hospital, em 2008.
Dr. Maurício Moysés Menezes comemorou 2 mil partos realizados
O ginecologista/obstetra Dr. Maurício Moysés Menezes comemorou, no dia 30 de abril, a realização de dois
mil partos no Hospital da Laguna. Parabéns, Dr. Maurício!
Cirurgião plástico Dr. Marcos Pacheco inicia trabalhos no Hospital da Laguna
O conhecido cirurgião plástico Dr. Marcos Pacheco está prestando serviços no Hospital da Laguna.
Graduado pela Universidade Federal de Pelotas/RS, ele é especialista em Cirurgia Geral, pelo Serviço
de Cirurgia Geral do Hospital São José, de Criciúma/SC, e em Cirurgia Plástica, pelo Serviço de Cirurgia

Plástica do Hospital Cristo Redentor, de Porto Alegre/RS. Os interessados deverão agendar consulta na
Clínica Zopelaro, através do telefone 3644-0886.
Hospital implantou Serviço de Ouvidoria
Implantado o Serviço de Ouvidoria do Hospital da Laguna. O objetivo do novo serviço é receber
reclamações, denúncias, solicitações e elogios, encaminhando-os ao setor responsável e, posteriormente,
dando retorno ao interessado. Com isso, a direção pretende melhorar a comunicação entre o Hospital e seus
clientes e aprimorar a assistência prestada. O Serviço de Ouvidoria funciona junto à Secretaria da
Direção/Administração do Hospital, de 2ª. a 6ª. feira, no horário comercial, sob a responsabilidade das
funcionárias Beth ou Elaine. As manifestações podem ser feitas pessoalmente ou através do telefone 36443142 ou ainda através de e-mail encaminhado ao site do Hospital (www.hospitallaguna.com.br).
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, junto à Gruta da Nossa Senhora do Parto, localizada no pátio interno do Hospital, ou na
Capela do Senhor dos Passos.
- No dia 13 de abril, o consultor Luiz Otávio Vianna, do Centro de Estudos CEALAG, veio conhecer os
fluxos de atendimento no Serviço de Emergência do Hospital. Trabalho idêntico foi realizado nos maiores
hospitais da região.
- No dia 17, a direção do Hospital recebeu a visita do vereador Eduardo Nacif Carneiro e do conselheiro
Sebastião Nunes para tratar da regulamentação da nova lei do Conselho Municipal de Saúde que tramitava
na Câmara de Vereadores.
- No dia 17 de abril, o Hospital recebeu a visita da enfermeira Gladys Moraes de Carvalho, responsável
pelo Sistema de Regulação de Internações Hospitalares – SISREG na Região Sul, para uma reunião com
os técnicos envolvidos.
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
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; e
- Internação em quarto privativo (extensivo ao cônjuge ou companheiro e filhos menores de 18 anos).
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.
CAMPANHAS
Livros que estão sendo vendidos em benefício do Hospital da Laguna
“A Trajetória da Enfermagem na Cidade de Laguna” – das enfermeiras Cinthya Ferreira
Corrêa Vieira, Maria Heloísa Fernandes e Regina Ramos dos Santos
“Entre os Morros da Minha Infância” - de Jacqueline Bulos Aisenman
Você poderá adquirir estes livros na Tesouraria do Hospital.
Você contribui com o Hospital através da conta de luz?
Laguna e Pescaria Brava possuem mais de 23 mil contas de energia elétrica. Destas, apenas 3
mil contribuem com o Hospital, assegurando arrecadação mensal de R$ 6 mil, utilizados para
pagamento da sua própria conta de luz.
Se as 20 mil contas que faltam também contribuíssem, as dificuldades financeiras do Hospital
seriam muito menores.
Assim, se você gostaria de investir no Hospital desta maneira, ou aumentar o valor do seu
repasse mensal, ligue-nos pelo telefone 3644-3142, que lhe encaminharemos o formulário de
adesão.
E tem mais! Mensalmente, o Hospital sorteia prêmios, através do programa do João Batista Cruz,
da Rádio Difusora, entre estes contribuintes.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer, de coração, a todas as pessoas e entidades que, há
tantos anos, vêm investindo no Hospital, lembrando que tudo o que o Hospital recebe é devolvido à
comunidade, na forma de serviços ainda mais qualificados.
Campanha para uso racional do Serviço de Emergência
Tendo em vista o grande número de pessoas que procuram o Serviço de Emergência e que poderiam ser
atendidas nos postos de saúde, o Hospital vem a público esclarecer a população sobre a necessidade do uso
racional deste serviço.
- Quem deve procurar o Serviço de Emergência?
Pessoas que necessitam de atendimento médico imediato, isto é, que estejam em situação de grande
sofrimento, correndo risco de morte ou apresentando doença ou condição que tenha que ser combatida o
mais rápido possível.

- Por que não se deve procurar a Emergência para consultas de rotina?
A consulta de rotina exige um interrogatório detalhado sobre a saúde do paciente, o registro das alterações
encontradas no seu prontuário, a realização de exames e o acompanhamento do caso pelo mesmo médico
através da consulta de retorno, enfim inúmeras coisas impossíveis de serem realizadas pelo plantonista.
Portanto, se você procurar a Emergência para este tipo de consulta, não irá receber o atendimento adequado.
Além disso, você poderá estar atrapalhando o atendimento rápido e eficiente dos doentes que realmente
necessitam.
- Como você deve proceder?
Procure não deixar seu problema de saúde se agravar para, somente depois, procurar atendimento.
Faça o agendamento da consulta em sua Unidade de Saúde da Família.
Se for o caso, solicite dispensa do trabalho – a legislação trabalhista lhe dá este direito.
Portanto, se o seu caso não for considerado urgente, você deverá procurar atendimento na sua Unidade de
Saúde da Família e não no Serviço de Emergência 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.
O HOSPITAL DA LAGUNA AGRADECE
Direção, administração, médicos, funcionários, voluntários e pacientes do Hospital da Laguna vêm
a público agradecer as doações recebidas:
Pessoas/instituições
Lapa Presentes e Papelaria e Empório das
Artes
Sra. Neide dos Santos

Doações

Sra. Tereza José Duarte Marcelino

Materiais para trabalhos manuais para os pacientes das
alas psiquiátricas
01 cadeira de rodas, 02 cobertores e 04 pacotes de
fraldas geriátricas
70 itens de gêneros alimentícios

Sr. Jairo Barcelos

Flores para decoração da Capela do Senhor dos Passos

Paróquia Santo Antônio dos Anjos e à
administração e funcionários do Centro
Cultural
Floricultura Amboni

Pela cedência deste espaço e pelo empréstimo dos
artigos de decoração para a solenidade de entrega do
título de “Amigo do Hospital da Laguna”
Arranjo de flores

Emerson Carneiro

Empréstimo da aparelhagem de som

Técnico em enfermagem Maycon Viana
Domingos
Srta. Rochelly F. Figueiredo

Pela apresentação musical

Foto Laguna e Estúdio Gê

Pela cobertura fotográfica

Singular Vídeo

Pela elaboração do vídeo institucional

Colégio Stela Maris e família Andrade

Pelo empréstimo das telas de projeção

Sra. Rosinete Silveira Ramos

Ovos para o bolo de aniversário

Mestre de cerimônias do evento

Sra. Zenaide Feuser Garcia

Pela confecção do bolo de aniversário

Comercial Volpato

Pela arte do bolo

Imprensa local e regional

Divulgação de toda a programação de aniversário

Funcionários do Hospital e voluntários

Pela participação na organização do evento

A todos, o nosso muito obrigado!
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Abril

Internações (total)

338

Percentual de internações SUS

89,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios

15,0

Internações em Clínica Médica

186

Internações em Clínica Cirúrgica

62

Cirurgias

134

Internações em Pediatria

11

Internações em Psiquiatria

42

Internações em Obstetrícia

37

Partos

33

Córneas captadas

0

Taxa de ocupação hospitalar

45,0

Óbitos de pacientes internados

06

Transferências de pacientes internados

06

Consultas no Serviço de Emergência

3.704

Consultas ortopédicas

191

Consultas psiquiátricas

42

Cirurgias ambulatoriais

28

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

05

Raios X (pacientes internos e externos)

1.594

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

2.198

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)

136

Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)

86

Endoscopias digestivas de pacientes internados

06

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

201

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose
Recém-nascidos vacinados contra a Hepatite B (1ª. dose)
Maternidade
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística

33
33

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 noss 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

