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NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Serviço de Emergência realizou Planejamento Estratégico

Na tarde de 17 de junho, a equipe do Serviço de Emergência iniciou a construção do seu
Planejamento Estratégico. Na ocasião, foram levantadas as oportunidades e ameaças do
ambiente externo e os pontos fortes e fracos do setor. Na tarde de 1º. de julho, foi elaborado
um plano de ações estratégicas, com o objetivo de eliminar ou reduzir os pontos fracos do
setor. O Hospital desenvolve seu Planejamento Estratégico desde 2008, sendo que, agora,
resolveu setorizar o processo nas unidades de maior movimento.
Hospital participou de capacitação sobre doenças transmitidas por alimentos

A enfermeira Cinthya Vieira e a nutricionista Maryanne Gonçalves de Oliveira representaram o
Hospital da Laguna, no dia 12 de julho, na Capacitação em Vigilância Epidemiológica das
Doenças Transmissíveis por Alimentos. O evento foi realizado pelas Diretorias de Vigilância
Sanitária e Vigilância Epidemiológica, na sede da Gerência de Saúde da SDR/Laguna.
Técnicas do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde visitam Hospital da Laguna

Em 19 de julho, o Hospital da Laguna foi visitado por técnicas do Ministério da Saúde e
Secretaria de Estado da Saúde, que vieram verificar o funcionamento dos nossos dez leitos de
retaguarda da Unidade de Clínica Médica. A visita fez parte da programação que abrangeu os
hospitais pertencentes à Rede de Urgência e Emergência e unidades do SAMU de toda a
Região Sul. Na tarde de 21 de julho, foram apresentados, na sede da AMREC, em Criciúma, os
resultados das vistorias realizadas. O Hospital da Laguna possui dez leitos de retaguarda
destinados a pacientes de média complexidade internados no Hospital Nossa Senhora da
Conceição, em Tubarão. A finalidade deste tipo de leito, previsto na Rede de Urgência e
Emergência, é justamente desafogar os hospitais de alta complexidade e, ao mesmo tempo,
aumentar a taxa de ocupação dos hospitais de média complexidade, como é o caso do nosso
Hospital.
Criado Núcleo de Acesso à Qualidade Hospitalar do Hospital da Laguna
No dia 21 de julho, foi criado o Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar do Hospital da
Laguna, com o objetivo principal de garantir a qualidade da gestão dos leitos de retaguarda e
de todos os demais setores hospitalares. O núcleo é formado por representantes de todos os
setores, incluindo a Direção e a Administração do Hospital, e têm como finalidades monitorar
o tempo de espera para atendimento no Serviço de Emergência e para internação; articular o
conjunto das especialidades clínicas e cirúrgicas, bem como as equipes multiprofissionais,
garantindo a integralidade do cuidado intra-hospitalar; propor a adoção de protocolos clínicos;
entre outras.
Hospital participa da 3ª. Campanha do Agasalho do Centro Espírita Seara dos Pobres

Entre os dias 20 de junho e 22 de julho, o Hospital da Laguna disponibilizou postos de coleta de
agasalhos na Recepção Principal e na sala de espera do Serviço de Emergência. Todas as
roupas e calçados arrecadados foram entregues ao Centro Espírita Seara dos Pobres, da nossa
cidade. As doações também podem ser feitas diretamente naquela casa espírita. O frio não
será mais forte do que o nosso calor humano.
Grupo Vida e Arte patrocina reforma da Ala Psiquiátrica São Francisco de Assis

Concluída, em julho, a reforma parcial da Ala Psiquiátrica São Francisco de Assis, que consistiu
na colocação de piso, barras de segurança, conserto de parte do telhado e outras melhorias. O
custo da reforma, no valor de R$ 8.087,00, foi totalmente patrocinado pelas voluntárias do
Grupo Vida e Arte, a quem agradecemos imensamente.
Comissão de Humanização criou Cantinho da Cultura no Refeitório do Hospital
Com o objetivo de estimular a leitura entre os colaboradores do Hospital, a Comissão de
Humanização mantém, no Refeitório, pequeno espaço para colocação de livros sobre temas
variados. Os livros podem ser levados para casa pelos colaborados, sem pressa para
devolução, em troca do compromisso de serem trazidos de volta para que outros colegas
também possam se beneficiar. A aceitação tem superado as expectativas. Ler é viajar por
diferentes épocas, lugares e culturas, sem sair do lugar. Por isso, boa viagem a todos!
Hospital promove Programa Vida Ativa
Com o objetivo de incentivar seus colaboradores a adotarem hábitos saudáveis, o Hospital da
Laguna, através da Comissão de Humanização e do Programa Saúde do Trabalhador, está
desenvolvendo o Projeto Vida Ativa, que tem como público-alvo funcionários com Índice de
Massa Corporal acima de 25 kg/m2 e/ou portador de diabetes, hipertensão, altas taxas de
colesterol e outras doenças e distúrbios nutricionais. O projeto também prevê a realização de
palestras e atividades físicas em grupo, destinadas a todos os funcionários e médicos, mesmo
àqueles que não fazem parte do programa. A idealizadora e responsável técnica pelo
programa é Maryanne Gonçalves de Oliveira, nutricionista do Hospital.

Hospital da Laguna firma parcerias com cursos de Enfermagem da UNISUL e Centro
Educacional em Saúde Garra
O Hospital da Laguna firmou convênio com a UNISUL para concessão, aos colaboradores de
qualquer área, de desconto de 50% nas mensalidades do Curso de Graduação em
Enfermagem. Os descontos também serão concedidos aos filhos dos funcionários. Os
interessados deverão procurar o SAIAC, munidos de cópias dos documentos pessoais,
certificado de conclusão de Ensino Médio e declaração do Hospital comprovando o vínculo de
trabalho.
O Hospital também mantém parceria com o Centro Educacional em Saúde Garra, que voltou a
funcionar no prédio anexo do Hospital, objetivando estimular os colaboradores interessados a
fazerem o Curso Técnico em Enfermagem, pagando, apenas, 50% do valor da mensalidade.

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.
- Nas quartas feiras, às 17 h, reuniu-se o Grupo de Estudos Espíritas, na Sala de Reuniões do
5º. Andar.
- Em 06 de julho, as enfermeiras Cinthya Vieira, Gláucia Soares e Rosinete Silveira Ramos
participaram da I Conferência Regional de Enfermagem, realizada em Criciúma.
- Na manhã de 07 de julho, a presidente Regina Ramos dos Santos e o administrador Carlos
Alberto Batista participaram de reunião com a Secretária Municipal de Saúde Raquel Xavier,
a fim de tratar de diversos assuntos.
- No dia 09, aconteceu mais um Hospital na Praça, graças à parceria do SESC, Rotary Club
Laguna e Centro Educacional em Saúde Garra. Exames de glicemia, verificações de pressão,
peso e índice de massa corporal, entrega de folhetos e orientações sobre hábitos saudáveis
foram, mais uma vez, disponibilizados à população.
- No dia 11 de julho, às 14 h, foi realizada novena em honra a São Francisco de Assis, na
Capela do Senhor dos Passos.
- No dia 14 de julho, às 14 h, a presidente do Hospital Regina Ramos dos Santos participou da
reunião do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria, apresentando as metas e
compromissos do Hospital em relação ao contrato de prestação de serviços com o SUS.
- No dia 18 de julho, a direção do Hospital recebeu a visita de Luiz Felipe Remor, Secretário
da SDR/Laguna, que veio se inteirar da situação da implantação da UTI.
- No dia 28 de julho, às 16 h, foi realizada missa de ação de graças, na Capela do Senhor dos
Passos.
- Na noite de 29 de julho, nas dependências da Escola Comendador Rocha, a equipe de
enfermagem do Serviço de Emergência, como faz todos os anos, realizou uma festa julina
para todo o pessoal do Hospital. Sucesso total!
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.
Serviço de Ouvidoria do Hospital da Laguna
Já se encontra em funcionamento o Serviço de Ouvidoria do Hospital da Laguna. Seu objetivo 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 do funcionário Bruno. As manifestações podem
ser feitas pessoalmente ou através do telefone 3644-3142 ou ainda através de e-mail
encaminhado ao site do Hospital (www.hospitallaguna.com.br).

Atenção para os outros números de telefones do Hospital!
3646-1137
3646-0140
Hospital aluga consultórios
Comunicamos que o Hospital tem consultórios para alugar. Interessados deverão procurar a
Administração, no horário comercial.
Atenção para nossos horários de visitas!
Diariamente - Das 13 às 14:30 h e das 17 às 18:30 h
Liberada, nestes horários, a entrada de crianças de qualquer idade.
Você sabia que o Hospital da Laguna é credenciado pelos seguintes planos de saúde?
AGEMED
ASSEFAZ
CASSI (BANCO DO BRASIL)
CLINIPAM
ELETROSUL
ELO-SAÚDE
GEAP
MEDIAL SAÚDE/AMIL
PETROBRÁS
PLANSFER
SAÚDE BRADESCO
SAÚDE CAIXA (ANTIGO FUNCEF)
SAÚDE CONCEIÇÃO
SC-SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
UNIMED
TRACTEBEL
Você sabia que o Hospital da Laguna é credenciado pelos seguintes cartões de descontos?
AMPE
ASSIST CARD
PASS BRESCEL
PAX PREVE
PAX SANTO ANTÔNIO DOS ANJOS
SOS VIDA
TRAVEL ACE BRASIL (somente para argentinos)
VIDA COTIDIANA
Conheça a Associação do Hospital da Laguna
O Hospital da Laguna é uma associação civil, sem fins lucrativos, que 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 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 SDR/Laguna e o
Presidente da Associação Comercial e Industrial da Laguna – ACIL.
Seja você também um associado do Hospital. Além de contribuir financeiramente com a
instituição, você poderá participar mais ativamente do nosso dia a dia.
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 de matrícula na Academia Flexion;
- 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.
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
CAMPANHAS
Associação Mamãe Bebê promove Café Colonial
No dia 04 de setembro, às 16 h, no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, as voluntárias da
Associação Mamãe Bebê estarão promovendo o seu tão aguardado Café Colonial em benefício
da Maternidade. Os ingressos podem ser adquiridos com as voluntárias ou no Hospital (com o
funcionário Bruno), ao preço de R$ 30,00. Simplesmente IMPERDÍVEL!
Rifa em benefício do Hospital
Como faz todos os anos, a direção do Hospital da Laguna lançou rifa de uma moto, um forno
microondas e uma bicicleta. O preço do bilhete é R$ 25,00 e o sorteio acontecerá em 1º. de
outubro de 2016, através da Loteria Federal. Interessados favor entrar em contato, através do
telefone 3644-3142. Antecipadamente, agradecemos sua atenção.
Você contribui com o Hospital através da conta de luz?

Mensalmente, o Hospital da Laguna sorteia prêmios, através do Programa Hospital e
Comunidade, entre as pessoas que contribuem com a instituição através da conta de luz. A
última sorteada foi a Sra. Elizabete da Rosa Teixeira. Das 23 mil contas de luz existentes em
Laguna e Pescaria Brava, apenas 3 mil contribuem com o Hospital, assegurando arrecadação
mensal de cerca de R$ 5.500,00. Se todas as outras 20 mil contribuíssem, com toda a certeza
seriam muito menores nossas dificuldades financeiras. Aproveitamos para agradecer a todos
os contribuintes, lembrando que tudo o que o Hospital recebe é devolvido à comunidade na
forma de serviços cada vez mais qualificados.
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!
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.

CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM JUNHO
Dia

Tema

Profissionais
responsáveis

01

Amor à profissão e a
postura a apresentar

Psicóloga Liliane
Marques Alves
Seghetto

08

Integração de
Funcionários Novos

09

Trabalho em equipe

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa Vieira
e psicóloga Caroline
Fernandes
Psicóloga Caroline
Fernandes

Público- Alvo

Promotor

Equipe de
enfermagem

Hospital

Funcionários novos
dos diversos setores

Hospital

Profissionais de
todos os setores

Hospital

10

28, 29 e
30

Apresentação
Sistema SISHOS

Cheyenne de
Andrade Leandro

Equipe de
Enfermagem e
Faturamento

Hospital

Treinamento sobre
Alcoolismo

Enfermeiros Marcel
Barreto, Daniela
Turíbio, Rosângela
Brum e Luís Fernando
Vicente

Equipe de
enfermagem

Hospital

CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM JULHO
Dia

Tema

Profissionais
responsáveis

Público- Alvo

Promotor

04, 05, 06
e 07

Treinamento Sistema
SISHOS - Emergência

Cheyenne de
Andrade Leandro

Equipe de
Enfermagem da
Emergência

Hospital

11 à 29

Treinamento Sistema
SISHOS

Cheyenne de
Andrade Leandro

Equipe de
enfermagem de
diversos setores

Hospital

13

22, 25, 27
e 29

Programa Vida Ativa
- Reeducação
Alimentar
Segurança do
Paciente Conscientização
quanto à importância
do tema

Nutricionista
Maryanne Gonçalves
de Oliveira

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa Vieira

Funcionários
participantes do
programa
Equipe de
Enfermagem dos
diversos setores

Hospital

Hospital

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
Sra. Cleia Delfino do Nascimento
Grupo Vida e Arte

Doações
Consultoria gratuita na área de contratos com
planos de saúde
R$ 8.087,00 para reforma da Ala Psiquiátrica São
Francisco de Assis
200 m de tecidos para roupas de cama e 01 kit de
umidificadores
Materiais para oficinas de artesanato dos pacientes
das alas psiquiátricas:
- Diversos papéis de presente
- 01 saco de fibra
- 1 kg de Cola Cascorez
- 01 kg de bastão de cola quente
- 02 canetas para tecido

- 03 colas de silicone
- 04 pacotes de peças para artesanato
- Diversos feltros coloridos
Grupo Sorriso Espontâneo da Turma de 01 forno microondas usado para a Cozinha
Amigos - SETA
Sra. Ghislane Catarina Schmitz
02 cobertores
Copobras – São Ludgero
10 mil copos e 5 mil copinhos descartáveis
Dr. Airton dos Anjos Moraes
01 aparelho de pressão digital, 01 aparelho e tiras
para realização de glicemia
Sra. Zuneide Floriano Fernandes
02 edredons
Sras. Gláucia Soares, Teresinha David de Medicamentos
Souza, Fátima Aparecida Oliveira, Terezinha
Flor, Terezinha Fortunato dos Santos e Sr.
James Brown Teixeira
Sra. Ângela Pereira Carneiro
Fraldas e sondas
Oranir Serafim Laureano
Alimentos e equipamento para pacientes em uso de
sonda
A todos, o nosso muito obrigado!
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Julho

Internações (total)

266

Percentual de internações SUS

93,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios

17,0

Internações em Clínica Médica

154

Internações em Clínica Cirúrgica

27

Cirurgias

76

Internações em Pediatria

04

Internações em Psiquiatria

47

Internações em Obstetrícia

34

Partos

26

Córneas captadas

0

Taxa de ocupação hospitalar

39,52

Óbitos de pacientes internados

16

Transferências de pacientes internados

12

Consultas no Serviço de Emergência

3.203

Consultas ortopédicas

169

Consultas psiquiátricas

47

Cirurgias ambulatoriais

24

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

01

Raios X (pacientes internos e externos)

1.955

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.845

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)

122

Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)

98

Endoscopias digestivas de pacientes internados

05

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

187

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

26

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

26

Este mês, excepcionalmente, não apresentaremos nossos demonstrativos de receitas e
despesas, tendo em vista que os respectivos relatórios não foram concluídos em tempo. Na
próxima edição, estaremos atualizando estas informações.
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 da Laguna 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

