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NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Fundação Bradesco e Grupo Vida e Arte doaram tecidos para o Hospital

Na manhã de 16 de junho, a Fundação Bradesco e o Grupo Vida e Arte entregaram à direção
do Hospital da Laguna 200 metros de tecidos para roupas de cama, arrecadados durante o Dia
Nacional da Ação Voluntária. Agradecemos, imensamente, a doação recebida.
Grupo Mulheres em Ação fez doação para Associação Mamãe Bebê
O Grupo Mulheres em Ação da Ponta da Barra presenteou a Associação Mamãe Bebê com
roupinhas, sabonetes, fraldas, sapatinhos e outros materiais para confecção de enxovais para
as crianças carentes nascidas na Maternidade do Hospital da Laguna. As voluntárias e a
direção do Hospital agradecem o nobre gesto.
Hospital da Laguna foi avaliado pelo Centro de Estudos CEALAG
Desde outubro/13, o Centro de Estudos CEALAG vem assessorando os hospitais do Sul de SC,
graças à parceria entre Hospital Samaritano de São Paulo, Ministério da Saúde e Secretaria
de Estado da Saúde. Os participantes tiveram diversos cursos sobre os mais variados temas,
avaliações de desempenho e a oportunidade de formar seus Comitês de Qualidade e o Comitê
Regional de Hospitais. Por tudo isso, aprenderam muito, amadureceram, cresceram e,
sobretudo, vêm conseguindo melhorar seus processos de trabalho e, por extensão, a
assistência prestada. Foram três as avaliações realizadas. Na primeira, feita em 2013, o
Hospital da Laguna obteve pontuação condizente com a categoria bronze e, na de 2014, graças
às melhorias implantadas, subiu para a categoria prata. No dia 18 de junho, foi realizada a
terceira e última avaliação.

Hospital recebeu doação de mercadorias da Receita Federal

Na tarde de 23 de junho, o Hospital da Laguna recebeu uma carga de mercadorias doadas pela
Receita Federal. Embora a quantidade de materiais tenha sido muito menor do que as
anteriores, agradecemos imensamente a doação recebida.
Hospital participa de movimento nacional das santas casas e hospitais filantrópicos
A Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), com o apoio da Federação
dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina (FEHOSC), está desencadeando o Movimento
Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos no SUS, formado por esta Confederação,
suas federações estaduais e os hospitais filantrópicos do país, tendo como base a campanha
“Acesso à Saúde – Meu Direito é um Dever do Governo”. A iniciativa pretende esclarecer a
sociedade sobre a situação de subfinanciamento do SUS e suas consequências à população,
prestadores de serviços e profissionais de saúde.
Somente no ano passado, os referidos hospitais foram responsáveis, em todo o país, pela
realização de mais de 240 milhões de procedimentos ambulatoriais e quase 5 milhões de
internações. O custo real destes procedimentos correspondeu a R$ 24,7 bilhões, no entanto o
SUS repassou apenas R$ 14,9 bilhões, o que resultou em um déficit de R$ 9,8 bilhões. Tal
situação vem se repetindo ano após ano, há quase duas décadas, ocasionando o endividamento
crescente destes hospitais. A referida dívida, no ano passado, já chegava a R$ 17 bilhões!
Estamos certos de que a divulgação dessa realidade e a mobilização em torno do tema são
indispensáveis para que medidas urgentes que garantam o direito à saúde dos cidadãos sejam
tomadas. Este é o objetivo principal do nosso movimento.
O Hospital da Laguna promoveu diversas ações alusivas ao movimento: envio de
correspondências aos vereadores, prefeito e profissionais da casa, solicitando apoio;
divulgação de notas através da imprensa, Facebook, informativo mensal e site institucional;
abordagem do tema na 7a. Conferência Municipal de Saúde da Laguna; e, no dia 29, a direção e
os profissionais do Hospital trabalharam de preto, em sinal de protesto.

Hospital da Laguna firma parcerias com cursos de Enfermagem da UNISUL e 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.
A novidade é que 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 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 email encaminhado ao site do Hospital (www.hospitallaguna.com.br).
Associação Mamãe Bebê promove Café Colonial
Em 23 de agosto, às 16 h, a Associação de Voluntárias Mamãe Bebê estará promovendo, no
Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, mais um imperdível Café Colonial. Os ingressos, ao
preço de R$ 30,00, já podem ser adquiridos com as voluntárias. Como sempre, toda a renda
será revertida em melhorias para a nossa Maternidade. Participe você também!
Feijoada Solidária em prol do Serviço de Emergência do Hospital

E o exército do bem não para de crescer... Por iniciativa da Dra. Tatiana Mansur Blosfeld,
Diretora Técnica do Hospital da Laguna, foi criado o Grupo Amigos da Emergência - AME. A
primeira promoção será a Feijoada Solidária, que vai acontecer, no Centro Cultural Santo
Antônio, em 30 de agosto, às 12 h, graças ao apoio do Rotary Club Laguna, Casa da Amizade
e Laguna Motoclube. A todos, o nosso muito obrigado!

OUTROS EVENTOS
- Em tempo... Em 08 de março, foi realizado o evento Hospital na Praça, junto aos
participantes da I Corrida Alusiva ao Término da Operação Veraneio 2015 e ao Dia
Internacional da Mulher, na Praia do Mar Grosso.
- 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 1º. de junho, às 14 h, representantes do Hospital da Laguna participaram da reunião
promovida pelo SINESSUL, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, onde
também se fizeram presentes representantes da AHESC/FEHOESC E FEHOSC.
- Ainda na tarde de 1º. de junho, a presidente Regina Ramos dos Santos e o administrador
Carlos Alberto Batista tiveram reunião com a Secretária Municipal de Saúde de Tubarão
Tanara Cidade de Souza, discutindo possibilidades de parceria entre aquela secretaria e o
Hospital da Laguna.
- No dia 08, às 14 h, foi realizada a tradicional novena em honra a São Francisco de Assis,
na Capela do Hospital, sob a coordenação do Sr. Jairo Barcelos e do Grupo de Canto Paz e
Bem.
- Na noite de 08 de junho, às 19:30 h, representantes do Hospital participaram da novena
em honra a Santo Antônio dos Anjos, na Matriz do mesmo nome, a convite dos festeiros.
- Na noite de 18 de junho, através da presidente Regina Ramos dos Santos e do assistente
social Jorge Luiz de Oliveira, o Hospital participou do processo eleitoral do Conselho
Municipal de Saúde, realizado no piso superior do Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos.
- No dia 19, o assistente social Jorge Luiz de Oliveira e a psicóloga Caroline Fernandes
representaram o Hospital na I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,
realizada na UDESC.
- No dia 24, às 16 h, o Pe. Itamar Faísca, da Paróquia Santo Antônio dos Anjos, realizou
missa na Capela do Hospital.
- No dia 29, no período da tarde, a presidente Regina Ramos dos Santos representou o
Hospital nas reuniões preparatórias da 7ª. Conferência Municipal de Saúde da Laguna,
realizadas nas regiões de Ribeirão Pequeno e Caputera.

- Na tarde de 30 de junho, a direção do Hospital teve reunião com o comando do Corpo de
Bombeiros da nossa cidade para tratar da implantação do projeto de prevenção de incêndios.
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

“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, entre os contribuintes, através
do programa do João Batista Cruz, da Rádio Difusora. A Sra. Luci J. de Andrade
foi a última contemplada. Ela ganhou uma linda manta doada 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 JUNHO
Dia

Tema

Profissionais
responsáveis

Público-Alvo

Promotor

03 e
10

03

08

09

11

11

12

Enfermeiras Regina
Ramos dos Santos e
Cinthya Ferreira
Corrêa Vieira e
psicóloga Caroline
Fernandes

Funcionários novos

Hospital

Enfermeira Cinthya
F.C.Vieira

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Dr. Paulo Abreu

Médicos e
enfermeiros

Hospital

Chefe de cozinha garantindo a
qualidade das
refeições

Nutricionista
Maryanne Gonçalves
de Oliveira

Equipe de Copa e
Cozinha

Hospital

Refletindo a
segurança no
trabalho
Treinamento sobre o
Sistema de
Informação do
Programa Nacional de
Imunizações SISPNI
Plano de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos de
Saúde

Assistente social
Jorge Luiz de Oliveira

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Representante do
Programa Nacional de
Imunizações - DIVE

Enfermeiras da
Sala de Vacinação

Colégio Stella
Maris

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Profissionais de
todos os setores

Integração dos
funcionários novos

Segurança do
paciente reforçando sua
importância
Manejo de vias
aéreas no paciente
grave

19

Redes sociais

Enfermeira Rosângela
Brum Fernandes dos
Santos

19,
20 e
21

Estágio prático em
enucleação de
córneas

Banco de Olhos de
Joinville

Enfermeiras
enucleadoras

22

Nutrição do paciente
internado - como
melhorar e otimizar
essa conversa

Nutricionista
Maryanne Gonçalves
de Oliveira

Médicos e equipe
de enfermagem

Protocolo de
salinização de
cateter venoso
periférico

Enfermeiros Luís
Fernando R. Vicente,
Marcel B. Machado,
Rosângela B. F. Dos
Santos, Mariana C.
dos Santos e Gerci V.
Machado

Equipe de
Enfermagem

25 e
26

Hospital

Joinville
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

Doações

Consórcio Camargo Corrêa

548 itens de medicamentos

COPOBRAS, de São Ludgero

10 mil copos e 5 mil copinhos descartáveis

Familiares do Sr. Braz Jorge de
Figueiredo
Familiares da Sra. Ivone Mendes
Rodrigues
Sra. Maria da Glória Oliveira Andrade

Materiais médico-hospitalares

Sra. Larissa Ferreira

20 panos de prato

03 quadros e 01 vaso
03 mil curativos absorventes adesivos

A todos, o nosso muito obrigado!

DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Junho

Internações (total)

300

Percentual de internações SUS

90,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros
municípios

8,0

Internações em Clínica Médica

167

Internações em Clínica Cirúrgica

53

Cirurgias

126

Internações em Pediatria

09

Internações em Psiquiatria

40

Internações em Obstetrícia

31

Partos

28

Córneas captadas

0

Taxa de ocupação hospitalar

42,52

Óbitos de pacientes internados

14

Transferências de pacientes internados

01

Consultas no Serviço de Emergência

3.876*

Consultas ortopédicas

82

Consultas psiquiátricas

40

Cirurgias ambulatoriais

34*

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

02

Raios X (pacientes internos e externos)

1.479

Exames de análises clínicas (pacientes internos e
externos)

1.619

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e
externos)
Tomografias computadorizadas (pacientes internos e
externos)

145
80

Endoscopias digestivas de pacientes internados

16

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

123

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

28

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

28

*Média dos últimos cinco meses

DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO A MAIO/15

RECEITAS

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

Saldo do mês anterior
Repasses federais do SUS

61.593,30

62.355,43

14.043,76

12.095,67

19.334,44

547.011,46

479.661,29

538.475,34

479.661,29

481.018,67

Repasses estaduais do SUS

70.388,21

0,00

117.526,23

0,00

0,00

Repasses municipais do SUS

139.000,00

19.000,00

151.355,00

94.000,00

75.000,00

Convênio SC Saúde

0,00

26.938,70

11.254,49

18.575,22

17.309,17

Convênio UNIMED

7.861,38

6.399,60

15.630,90

11.766,52

13.575,89

20.770,72

8.528,86

5.680,47

14.243,87

32.564,20

5.343,75

5.302,90

5.027,40

5.409,30

5.200,30

Outros convênios
Contribuição via conta de
Luz
Alugueis

5.188,50

5.428,95

5.428,95

5.428,95

5.428,95

Mensalidades dos
associados

1.530,00

1.771,00

1.675,00

546,00

450,00

Outras receitas

2.335,24

6.133,08

15.108,98

14.776,85

38.097,09

861.022,56 621.519,81 881.206,52 656.503,67

687.978,71

TOTAL
DESPESAS
Folha de pagamento

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

205.436,77

233.424,94

265.744,94

258.336,27

270.254,85

Saldo do 13º salário

98.444,93

0,00

0,00

0,00

0,00

16,00

2.140,37

45.607,22

7.908,04

9,92

Rescisões trabalhistas
Vale-transporte dos
funcionários
Honorários médicos
Exames laboratoriais
Exames de radiologia e
tomografia
computadorizada
Exames de endoscopia e
colonoscopia
Medicamentos + soros

MAIO

3.709,60

4.136,40

3.626,00

3.543,20

3.715,10

259.928,88

184.687,87

317.826,04

149.484,75

215.311,04

11.336,84

12.540,51

9.628,92

11.146,22

13.193,52

8.288,95

10.694,80

11.824,06

0,00

12.595,61

1.450,00

1.340,00

0,00

1.660,00

0,00

18.954,48

25.770,28

28.824,51

12.756,20

16.505,00

Materiais médicohospitalares
Órteses e próteses
Oxigênio e outros gases
medicinais
Materiais do Serviço de
Radiologia
Materiais de higiene e
lavanderia
Materiais de expediente
Materiais gráficos
Alimentos
Gás de cozinha

35.122,15

11.369,63

14.640,20

30.622,53

20.523,30

2.654,93

2.091,34

0,00

0,00

0,00

4.552,00

0,00

0,00

0,00

7.359,60

3.412,00

2.950,00

3.286,00

3.856,64

3.241,66

6.004,31

5.202,82

4.360,71

4.787,97

5.310,03

901,01

861,56

775,84

985,18

1.000,08

375,00

2.135,00

2.267,00

1.070,00

0,00

11.036,57

11.759,54

11.986,31

11.486,52

13.210,85

1.770,00

1.710,00

1.710,00

1.710,00

1.710,00

Empresas terceirizadas

15.550,87

15.544,37

22.514,68

25.095,52

20.844,34

Parcelamentos/empréstimos

54.084,22

38.896,68

67.794,96

50.561,71

43.633,71

CASAN

0,00

5.076,85

5.787,97

5.471,59

4.689,28

CELESC

9.850,96

10.437,21

12.136,87

13.695,64

1.771,44

Telefones fixos e móveis

3.593,67

3.672,42

4.145,26

3.265,57

3.930,76

Combustível

0,00

608,90

1.004,90

947,87

1.191,20

Correio

205,10

130,55

188,40

196,85

248,31

Despesas de manutenção
geral
AHESC

206,60

928,20

830,29

1.080,45

1.031,00

259,19

259,19

259,19

259,19

259,19

FEHOSC

990,00

495,00

495,00

495,00

495,00

Investimentos estruturais

263,45

263,45

2.783,98

15.158,36

2.586,25

40.268,65

18.348,17

29.061,60

21.587,96

19.589,81

798.667,13 607.476,05 869.110,85 637.169,23

684.210,85

Outras despesas
TOTAL
SALDOS

62.355,43

14.043,76

12.095,67

19.334,44

3.767,86

Fonte: Relatórios do Serviço de Tesouraria e Contabilidade
*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

