HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
BOLETIM INFORMATIVO
Ano 08 – Dezembro/14
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, fundamentada no Estatuto
Social do nosocômio em vigência, convoca seus associados para participar da Votação e
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2015, para a seguinte
ordem do dia:
1. Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal – Mandato 2015/2017 do nosocômio:
A votação e abertura da urna terá início às 12:00 horas e fechamento às 17:00 horas do dia 26 de
fevereiro de 2015, no térreo do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos.
Os associados interessados em candidatar-se deverão inscrever suas chapas até às 18:00 horas
do dia 26 de janeiro de 2015, impreterivelmente, respeitando os termos do que estabelece o
Estatuto e o Regulamento das Eleições 2015/2017, os quais estarão disponíveis na
Administração e afixados no mural existente no interior do Hospital.
Serão considerados aptos a votar e serem votados os associados que estiverem quites com suas
obrigações financeiras até a mensalidade de janeiro de 2015, inclusive e, ainda, serem
associados a tempo não inferior a doze meses da data da eleição.
O associado, no momento de sua apresentação para votação, deverá apresentar documento
oficial com foto.
Os votos serão escrutinados, durante a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada nesta mesma
data, ou seja, no dia 26 de fevereiro de 2015, às 17:30 horas, em primeira convocação e, às
18:00 horas, em segunda e última convocação.
A Assembleia Geral ocorrerá na sede do Hospital, na Sala de Reuniões, sito à Rua Osvaldo
Aranha, 280, 5º. Andar, Centro, Laguna – SC.
Laguna, em 15 de dezembro de 2014.
Regina Ramos dos Santos
Presidente

NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Hospital da Laguna participou em São Paulo de encontro de hospitais
Desde outubro do ano passado, graças à parceria entre Ministério da Saúde, Hospital
Samaritano de São Paulo, Centro de Estudos CEALAG e Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina, os hospitais do Sul do Estado vêm recebendo assessoria gratuita na área de
gestão. Esta assessoria tem sido feita através de empresa especializada, o CEALAG, e
representa uma contrapartida social do Hospital Samaritano, já que se trata de entidade
filantrópica. O objetivo do trabalho é modernizar a gestão, humanizar o atendimento e integrar
os hospitais da região. Em 04 de dezembro, com as despesas totalmente pagas por aquele
hospital paulista, representantes dos hospitais do Sul, incluindo o da Laguna, reuniram-se em
São Paulo para apresentarem os resultados dos seus trabalhos.

No Encontro das Instituições Participantes do Programa de Apoio aos Hospitais Beneficentes
Sem Fins Lucrativos, o Hospital da Laguna apresentou dois pôsteres - um sobre seu programa
de gestão de equipamentos médico-hospitalares e outro sobre monitoramento e avaliação de
indicadores das alas psiquiátricas.
Entre os hospitais participantes do Programa de Apoio aos Hospitais Beneficentes Sem Fins
Lucrativos, o Hospital da Laguna foi um dos que atingiu a categoria prata, na segunda avaliação
realizada pelo Centro de Estudos CEALAG. Esta importantíssima conquista é fruto das
melhorias implantadas pelas lideranças e funcionários do Hospital na área de gestão, tais como
fortalecimento do seu planejamento estratégico, implantação de gestão colegiada, processo de
autoavaliação, Serviço de Ouvidoria, Núcleo de Segurança do Paciente, estratégias de
humanização da assistência, entre muitos outros progressos.

Consultor Luiz Otávio Vianna, do CEALAG, reuniu-se com lideranças do Hospital
Na tarde de 09 de dezembro, o consultor Luiz Otávio Vianna, do Centro de Estudos CEALAG,
esteve reunido com as lideranças do Hospital da Laguna apresentando os resultados das últimas
avaliações da entidade. Mais uma vez, ficaram evidenciados os importantes progressos feitos
pelo Hospital na área de gestão, assim como os desafios a serem enfrentados já em 2015.

Hospital da Laguna promoveu encontro regional de CAPS e Secretarias Municipais de
Saúde

Por iniciativa da equipe técnica das alas psiquiátricas do Hospital da Laguna, foi realizado, na
manhã de 10 de dezembro, o III Encontro das Alas Psiquiátricas com CAPS e Secretarias
Municipais de Saúde da AMUREL. O evento aconteceu na ACIT, em Tubarão, e contou com o
apoio do CAPS da Laguna e da sede da AMUREL. Estavam presentes representantes da
UNISUL, das coordenações estadual e regional de Saúde Mental, do colegiado de secretários
municipais de saúde e dos serviços de Saúde Mental dos municípios atendidos pelo Hospital da
Laguna. O tema do encontro foi “a família como base de apoio fundamental no tratamento
psiquiátrico”.

Associação dos Funcionários trouxe Papai Noel ao Hospital
Por intermédio da Associação de Funcionários do Hospital da Laguna, o Papai Noel visitou
funcionários e pacientes antes do Natal, distribuindo presentes, sorrisos e muito carinho.
Parabéns à associação pela iniciativa!

Ministério da Saúde atrasou pagamento dos serviços de média e alta complexidade
Pela primeira vez em muitos anos, o Ministério da Saúde atrasou o pagamento dos serviços de
média e alta complexidade dos hospitais e unidades ambulatoriais do SUS, no mês de
dezembro.
Por causa disso, o Hospital da Laguna, a exemplo de muitos outros hospitais do Brasil, só pôde
efetuar o pagamento dos salários dos funcionários no dia 23 de dezembro e parte do 13º. salário.

Pelo mesmo motivo, os honorários médicos e os fornecedores também foram pagos com atraso.
Até mesmo a tradicional confraternização de Natal foi cancelada pela direção.
O presidente da Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas de SC, Sr.
Hilário Dalmann", desabafou: “Não recordo, desde o início do Plano Real, há vinte anos, ter
havido atraso no pagamento dos repasses do SUS pelo Governo Federal. Estamos vivendo uma
época de incertezas e de extrema crise governamental. A saúde continua não sendo prioridade
do Governo. É uma vergonha a forma pela qual somos tratados.” Concordamos plenamente com
o presidente da Federação.
Serviço de Tomografia Computadorizada já está em funcionamento
Já se encontra em funcionamento, no Hospital da Laguna, o Serviço de Tomografia
Computadorizada, de propriedade do Dr. Cláudio Búrigo de Carvalho, da Clini-X de Tubarão.
O novo serviço encontra-se à disposição dos pacientes internados e de toda a clientela do SUS e
dos consultórios particulares. Os exames são realizados mediante agendamento na Recepção do
Centro de Diagnóstico por Imagem Antônio Sebastião Teixeira, do Hospital, que inclui, ainda,
Serviço de Radiologia Digital e Ultrassonografia, este último de propriedade da Dra. Tatiana
Mansur Blosfeld.
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 3644-3142 ou ainda através de e-mail
encaminhado ao site do Hospital (www.hospitallaguna.com.br).
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.
Nota de esclarecimento sobre o atendimento ao menor Isac Roque Miguel, falecido no
Serviço de Emergência do Hospital da Laguna, em 12/12/14
Sobre o atendimento ao menor Isac Roque Miguel, falecido no Serviço de Emergência do
Hospital da Laguna, em 12/12/14, esclarecemos que, no dia 11/12/14, às 18:56 h, ele foi
trazido ao referido serviço com temperatura de 39,8 graus. Através de exame físico, a médica
plantonista constatou que a criança estava com amigdalite bacteriana e prescreveu medicação
antitérmica e aplicação de compressas úmidas. Após permanecer por mais de duas horas em
observação no Hospital, já com temperatura normal e melhora do estado geral, a criança foi
liberada para tratamento residencial, conforme prescrição médica.
Na manhã do dia seguinte, às 10:42 h, o menor foi trazido novamente ao Serviço de

Emergência, apresentando mal estado geral, febre e angústia respiratória. Ele foi
imediatamente entubado, sendo que o médico plantonista e a equipe de enfermagem realizaram
todos os procedimentos possíveis para tentar salvá-lo, o que, infelizmente, não foi possível.
Durante os procedimentos de ressuscitação cárdio-respiratória, o médico plantonista constatou
a presença de leite nos pulmões da criança, o que sugere a ocorrência de pneumonia aspirativa.
Solicitada pela Direção do Hospital a investigar o caso, a Comissão de Prontuários e Óbitos do
Hospital da Laguna não encontrou nenhuma evidência de negligência, imperícia ou
imprudência, em relação aos atendimentos prestados ao menor.
Laguna, em 18 de dezembro de 2014.
Regina Ramos dos Santos
Presidente do Hospital da Laguna

Dr. Fernando Henrique Souza Pache
Médico plantonista – CRM/SC 15622

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 09, às 18 h, a presidente Regina Ramos dos Santos e o administrador Carlos Alberto
Batista participaram da inauguração das obras de restauração do Cine Teatro Mussi.
- No dia 10, representantes do Hospital da Laguna participaram de mais uma reunião do
Comitê de Revitalização dos Hospitais Filantrópicos da região, com a presença do consultor
Luiz Otávio Vianna, do Centro de Estudos CEALAG. O evento aconteceu no Hospital Nossa
Senhora da Conceição, em Tubarão.
- No dia 13, das 8 às 12 h, aconteceu mais uma edição do Hospital na Praça, no Centro
Histórico. Exames de glicemia, verificações de pressão, peso e índice de massa corporal,
entrega de folhetos e orientações sobre hábitos saudáveis foram colocados à disposição da
comunidade, graças à parceria do SESC, Rotary Club Laguna e Centro Educacional em Saúde
Garra.
- No dia 15, às 14:30 h, na Capela do Senhor dos Passos, aconteceu mais uma 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 15 de dezembro, às 19 h, foi realizada reunião da diretoria do Hospital.
- No dia 18, às 16 h, o padre Nivaldo Ceron celebrou missa de Natal na Capela do Senhor dos
Passos, contando com a participação do Grupo de Canto Paz e Bem.
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.
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.
CAPACITAÇÕES REALIZADAS
Dia

Profissionais responsáveis

Público- Alvo

Promotor

Psicóloga Caroline
Fernandes

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Cheyenne de Andrade
Leandro e Carlos Alberto
Batista

Equipe de
enfermagem

Hospital

12

Palestra sobre
qualidade de vida
no trabalho

Técnico em segurança do
trabalho Fagner Amauri da
Silva Viana e assistente
social Miriam de Oliveira
Rodrigues

Profissionais de
todos os setores

Hospital

19

Encontro Comitê
Regional Contra a
Violência

Técnicos da Secretaria de
Estado da Saúde

Representantes
das Gerências de
Saúde e hospitais
da região

Secretaria de
Estado da
Saúde

05

08 e 09

Tema
Mais um ano que
passou...Vamos nos
preparar para 2015?
Treinamento sobre
digitação de gastos
da Emergência

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.
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.
DICAS DE SAÚDE
1º. de Dezembro – “Dia Mundial de Luta Contra a AIDS”
Una-se a esta causa.
Diga não ao preconceito e à discriminação.
A vida é mais forte do que a AIDS.

Por isso, use camisinha e não compartilhe seringas e agulhas.
Se você é gestante, faça o Teste Anti-HIV no pré-natal.
AIDS – Prevenir é possível!
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
SESC, através do Programa Mesa Brasil
Supermercado Angeloni
Copobras – São Ludgero
Supermercado Tiele
Sr. Gregório Flor Júnior
Dr. Vilberto Antônio Felippe
Alguém que preferiu não se identificar
Ao Sr. Jairo Barcelos e funcionários do
Hospital
Ao CAPS da Laguna, à sede da AMUREL e
ACIT de Tubarão

Doações
182 itens de gêneros alimentícios
R$ 1.885,40 referentes ao Troco da Bondade
10 mil copos descartáveis
02 perus
R$ 1.000,00
02 arranjos natalinos
Roupas e calçados para adultos
Pela elaboração do presépio da Capela do Senhor
dos Passos
Pelo apoio à realização do III Encontro de CAPS e
Secretarias Municipais de Saúde

A todos, o nosso muito obrigado!
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos
Internações (total)
Percentual de internações SUS
Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios
Internações em Clínica Médica
Internações em Clínica Cirúrgica
Cirurgias
Internações em Pediatria
Internações em Psiquiatria
Internações em Obstetrícia
Partos
Córneas captadas
Taxa de ocupação hospitalar
Óbitos de pacientes internados
Transferências de pacientes internados
Consultas no Serviço de Emergência
Consultas ortopédicas
Consultas psiquiátricas
Cirurgias ambulatoriais
Transferências de pacientes atendidos na Emergência
Raios X (pacientes internos e externos)
Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)
Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)
Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)
Endoscopias digestivas de pacientes internados
Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)
Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose na Maternidade

Dezembro/14
254
90,0
20,0
111
55
125
07
38
43
36
02
34,0
04
11
3.961
148
38
27
03
1.670
1.436
136
36
17
163
36

Recém-nascidos vacinados contra a Hepatite B (1ª. dose) na
Maternidade
Recém-nascidos que fizeram Teste do Olhinho
Recém-nascidos que fizeram Teste da Orelhinha
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística

36
36
40

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
Qualidade e inovação
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

