HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
BOLETIM INFORMATIVO
Ano 09 – Outubro/15

NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Homenagens a São Francisco de Assis

Como acontece todo ano, entre setembro e outubro, a Direção e Administração do
Hospital promoveram diversos eventos religiosos para homenagear a São Francisco
de Assis, na Capela do Senhor dos Passos, sob a responsabilidade do Grupo Paz e
Bem:
- 30 de setembro – 16:00 h – Missa celebrada pelo Pe. Antônio Rech
- 01 de outubro – 14:00 h – Novena temática
- 02 de outubro – 14:00 h – Novena temática seguida de procissão da imagem de
São Francisco de Assis pelos diversos setores do Hospital
- 03 de outubro – 19:00 h – Louvor, seguido da transladação da imagem de São
Francisco de Assis de volta à Igreja da Cohab do Mato Alto, onde será celebrada
missa
Entrega dos prêmios aos ganhadores da rifa
No dia 06 de outubro, foi realizada a entrega dos prêmios aos ganhadores da rifa
do Hospital da Laguna, cujo sorteio aconteceu em 03 de outubro. Agradecemos,
mais uma vez, a todos os que colaboraram com o sucesso deste evento que
assegurou ao Hospital a arrecadação de R$ 20.529,00. Agradecemos, também, ao
Sr. Eduardo Nacif Carneiro, pela doação de R$ 800,00; à Gráfica LG, pela
impressão gratuita dos blocos de rifa; e a Valmorzinho Motos, pela venda da moto
a preço de custo.
O resultado da rifa do Hospital foi o seguinte:
1o. prêmio - Moto - Willian Maiate Machado - No. 581

2o. prêmio - Forno microondas - Vanderlei M. Moreira - No. 104

3o. prêmio - Bicicleta - Luiz Renato G. Silvério – 005

Hospital comemorou o Dia Mundial da Saúde Mental
Para comemorar o Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro), técnicos das alas
psiquiátricas do Hospital da Laguna reuniram, na tarde de 09 de outubro,
pacientes, colaboradores, voluntárias do Grupo Vida e Arte e estagiárias de
Serviço Social. O evento contou com a participação da ESF da Alegria, do Bairro

Mar Grosso, que trouxe muita música, alegria e descontração. A todos os
envolvidos, o nosso muito obrigado.

Grupo Vida e Arte doou notebook para as alas psiquiátricas do Hospital

Durante as comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, voluntárias do Grupo
Vida e Arte entregaram aos profissionais das alas psiquiátricas do Hospital da
Laguna um moderno notebook. Às voluntárias, mais uma vez, o nosso muito
obrigado.
Hospital comemorou o Dia da Criança
Para comemorar o Dia da Criança, o Hospital recebeu duas visitantes muito
especiais - a Dra. Suzy e a Dra. Kika. Elas vieram, voluntariamente, trazer alegria e
carinho para pacientes e colaboradores durante o último final de semana.
Agradecemos a nobre iniciativa da Sra. Erika S. Schneider Santos e equipe.

Jantar temático do Grupo Vida e Arte

No dia 15 de outubro, foi realizada, no Restaurante do Hotel Atlântico Sul, pelo
Grupo Vida e Arte, "Uma Noite no Havaí" - jantar dançante temático em prol das
alas psiquiátricas do Hospital de Laguna... Às voluntárias, o nosso muito obrigado.
Foto: Elvis Palma Fotografias
Hospital participou da Campanha Outubro Rosa
A programação do Outubro Rosa do Hospital da Laguna incluiu a realização de
diversas atividades ao longo do mês, tais como o uso de laço cor de rosa pelos
funcionários; palestra sobre Saúde da Mulher; realização de pesquisa sobre Saúde
da Mulher; entrega de mensagens aos pacientes internados; colocação de faixa e
lâmpadas cor de rosa na fachada do prédio; e sorteio de cesta de café da manhã
entre as funcionárias que trouxeram os resultados do exame preventivo do câncer
ginecológico e da mamografia. A Secretaria Municipal de Saúde, a quem
agradecemos, cedeu uma enfermeira para realizar exames preventivos entre as
funcionárias dos diversos setores.

Hospital incentiva a realização de exames preventivos do câncer ginecológico

Para incentivar as funcionárias a realizarem o exame preventivo do câncer
ginecológico e a mamografia, a direção do Hospital, sorteou, durante o Outubro
Rosa, uma cesta de café da manhã entre as funcionárias que realizaram os exames.
A cozinheira Monique Fernandes foi a sorteada.
Médicos do Hospital são homenageados pela passagem do seu dia
Para homenagear os médicos da instituição, pela passagem do seu dia – 18 de
outubro, a Direção e a Administração do Hospital ofereceram a eles um coquetel
no dia 16.

Reunião entre dirigentes de hospitais e técnicos da SES
Na manhã de 29 de outubro, as diretoras Regina Ramos dos Santos e Marleni
Preuss Cardoso, do Hospital da Laguna, participaram de reunião entre dirigentes

de hospitais e técnicos da Secretaria de Estado da Saúde. O evento foi promovido
pela FEHOESC, AHESC e FEHOSC, em Florianópolis, tendo como objetivo discutir
o contrato de prestação de serviços do SUS.

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, das 8 às 21 h, 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.
Serviço de Ouvidoria do Hospital da Laguna
Desde setembro/14, encontra-se à disposição da comunidade o Serviço de
Ouvidoria do Hospital da Laguna. O objetivo deste 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 3644-3142 ou ainda através de email 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, na Capela do
Senhor dos Passos.
- No dia 03 de outubro, às 14 h, o administrador Carlos Alberto Batista participou
do I Encontro de Capacitação das Instituições Parceiras da Central de Penas
Alternativas de Laguna. O evento aconteceu no Fórum.
- Na tarde de 04 de outubro, a presidente Regina Ramos dos Santos, o
administrador Carlos Alberto Batista e a psicóloga Caroline Fernandes
participaram do processo eleitoral dos conselheiros tutelares que tomarão posse
no próximo ano.
- No dia 05 de outubro, às 15 h, o Grupo de Canto Paz e Bem, coordenado pelo Sr.
Jairo Barcelos, realizou a quarta novena em honra a São Francisco de Assis no
Asilo Santa Isabel, destinada aos velhinhos residentes na instituição.
- Nos dias 08 e 20 de outubro, às 16 h, a presidente Regina Ramos dos Santos e o
administrador Carlos Alberto Batista representaram o Hospital nas reuniões do
Conselho Municipal de Saúde, realizadas, respectivamente, na sede da
Secretaria e da ACIL.
- Em 10 de outubro, foi realizado o evento Hospital na Praça, no Centro Histórico,
das 8 às 12 h, graças à parceria do SESC, Rotary Club Laguna e Centro Educacional
em Saúde Garra. Como sempre, foram colocados à disposição da população exames
de glicemia, verificações de pressão, peso e índice de massa corporal, folhetos
educativos e orientações sobre hábitos saudáveis.
- No dia 28, às 16 h, o Pe. Antônio Rech, da Pastoral Hospitalar, realizou missa na
Capela do Hospital.
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 4ª. 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

“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.
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, entre os contribuintes. Os
contemplados no último sorteio foram:
- Sr. José Evilázio Nascimento, residente no Morro da Glória; e
- Sr. Jaison Vieira Domiciano, do Centro Histórico.
Os prêmios foram lindas mantas doadas pelo próprio Hospital.
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.
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 OUTUBRO
Dia

Tema

02

Sensibilização dos
funcionários sobre
a importância da
doação de córneas

Profissionais
responsáveis
Enfermeiras
Rosinete Silveira
Ramos e Gláucia
Soares

Público- Alvo

Promotor

Profissionais de
todos os setores

Hospital

06,
07, 14
e 15

08

14

15 e
16

20

29

Treinamento sobre
relacionamento
interpessoal
Treinamento sobre
uso correto dos
saneantes na
higienização de
superfícies e
materiais
MÓDULO 3 Desenvolvimento
de competências
na equipe
Comitê de Ética no
Ambiente
Hospitalar – O que
podemos mudar?

Psicóloga Liliane
Marques Alves
Seghetto
Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira e tecnóloga
em
hotelariaTatiana
Fernandes

Abordagem inicial
em pacientes com
HIV/AIDS

Dr. Péricles
Spartallis Infectologista

Saúde da Mulher

30

Saúde da Mulher

30

Validade e diluição
de medicamentos

Profissionais
diversos durante
reuniões setoriais

Hospital

Equipes da
Cozinha,
Lavanderia,
Enfermagem e
Higienização

Hospital

SINESSUL Tubarão

Representantes
de diversos
setores

Tubarão

Enfermeira
Rosângela Brum
Fernandes dos
Santos

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira
Enfermeira
Rosinete Silveira
Ramos
Farmacêutica Ana
Paula Martins

Equipe médica, de
enfermagem e
alunos do Garra
Profissionais de
todos os setores
Funcionários de
empresa de
Garopaba
Equipes de
enfermagem e
Farmácia

Hospital

Hospital

SESC Empresa

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

do

Doações

01 notebook para uso dos profissionais
das alas psiquiátricas do Hospital
Prefeitura Municipal da Laguna/Secretaria 265 pacotes de leite em pó
M. de Educação e Esporte
Família do Sr. Archimedes de Castro Faria 19 exemplares do livro “Na terra dos
homens”, de autoria de Archimedes de
Castro Faria

Sr. Eduardo Nacif Carneiro

R$ 800,00

Gráfica LG

Pela impressão gratuita dos blocos de
rifa
Pela venda da moto a preço de custo

Valmorzinho Motos

Sras. Berenice de Oliveira e Ida Francisco Medicamentos
Turíbio e família da Sra. Zulade Napoleão
Sra. Larise Meneghetti
Fraldas descartáveis
A todos, o nosso muito obrigado!

DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Outubro

Internações (total)

332

Percentual de internações SUS

90,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros
municípios

17,0

Internações em Clínica Médica

200

Internações em Clínica Cirúrgica

52

Cirurgias

129

Internações em Pediatria

06

Internações em Psiquiatria

46

Internações em Obstetrícia

28

Partos

25

Córneas captadas
Taxa de ocupação hospitalar

0
47,60

Óbitos de pacientes internados

10

Transferências de pacientes internados

05

Consultas no Serviço de Emergência

3.549

Consultas ortopédicas

170

Consultas psiquiátricas

46

Cirurgias ambulatoriais

30

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

09

Raios X (pacientes internos e externos)

2.063

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.988

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e
externos)
Tomografias computadorizadas (pacientes internos e
externos)
Endoscopias digestivas de pacientes internados

186
109
19

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

184

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

25

Recém-nascidos vacinados contra a Hepatite B (1ª. dose)309

25

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística

DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
RECEITAS

SETEMBRO

Saldo do mês anterior
Repasses federais do SUS

12.584,00
428.414,00

Repasses estaduais do SUS

0,00

Repasses municipais do SUS

220.540,53

Convênio SC Saúde

9.156,33

Convênio UNIMED

9.573,50

Outros convênios

24.261,78

Contribuição via conta de luz

5.066,35

Alugueis

0,00

Mensalidades dos associados
Outras receitas

354,00
9.513,70

TOTAL

719.464,19

DESPESAS

SETEMBRO

Folha de pagamento

180.311,22

Rescisões trabalhistas

10.757,85

Vale-transporte dos funcionários

2.859,94

Honorários médicos

208.756,47

Exames laboratoriais

14.584,19

Exames de radiologia e tomografia
computadorizada
Exames de endoscopia e colonoscopia

15.541,68

Medicamentos + soros

24.403,22

Materiais médico-hospitalares

24.350,00

Órteses e próteses

0,00

0,00

Oxigênio e outros gases medicinais

6.046,40

Materiais do Serviço de Radiologia

9.001,48

Materiais de higiene e lavanderia

4.345,10

Materiais de expediente

1.418,20

Materiais gráficos

1.257,00

Alimentos
Gás de cozinha

23.557,43
1.275,00

Empresas terceirizadas

14.629,64

Parcelamentos/empréstimos

44.968,41

CASAN

5.427,57

CELESC

1.868,49

Telefones fixos e móveis

3.189,33

Combustível

1.039,34

Correio
Despesas de manutenção geral
AHESC

118,90
3.155,34
0,00

FEHOSC

0,00

Investimentos estruturais

420,00

Outras despesas

17.174,43

Obrigações fiscais

24.175,67

Obrigações trabalhistas

70.984,39

Seguro de vida dos funcionários

1.276,64

TOTAL

716.893,33

SALDO

2.570,86

Fonte: CONTASUL

*Dívidas remanescentes
aproximadamente

ainda

não

parceladas

–

R$

1.500.000,00

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

