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NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Hospital comemorou Novembro Azul

Para lembrar a todos sobre a importância da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de próstata, a Comissão de Humanização do Hospital
realizou, em novembro, uma série de atividades, como colocação de faixa e
cartazes, uso de lacinhos azuis, palestra e sorteio de cesta entre os
funcionários com mais de 40 anos que estão em dia com seus exames
preventivos. No entanto, mais importante ainda, é o fato de que a instituição
incentiva a realização destes exames o ano inteiro, tanto é que os incorporou à
relação de exames periódicos obrigatórios para seus colaboradores.
Curso de Administração da UNISUL firma convênio com Hospital da
Laguna
Recentemente, foi firmado termo de cooperação técnica entre a empresa
modelo do Curso de Administração da UNISUL e o Hospital da Laguna, sob a
coordenação dos professores Rodney Wernke e Cláudio Alvim Zanini Pinter, a
quem agradecemos. O objetivo é implantar um Centro de Custos nesta
unidade hospitalar e, com isso, modernizar nossos processos de trabalho,
além de reduzir custos. Por conta disso, diversas reuniões têm sido realizadas.
Direção do Hospital reúne autoridades eleitas
Na tarde de10 de novembro, a direção do Hospital da Laguna reuniu os eleitos
para os cargos de prefeito, vice e vereadores para apresentar a situação e as
reivindicações da entidade. Além do Dr. Mauro Vargas Candemil e do Dr. Júlio
César Willemann, compareceram ao evento os vereadores eleitos Peterson
Crippa da Silva, Osmar Vieira, Adilson Paulino, Cleosmar Fernandes e
Rhoomening Souza Rodrigues. Também se fizeram presentes o Secretário da
Agência de Desenvolvimento Regional da Laguna Luiz Felipe Remor, a Sra.
Valéria Olivier Alves, futura Secretária Municipal de Saúde, Dr. Airton dos
Anjos Moraes e o radialista João Batista Cruz.

Deputada federal Geovânia de Sá visita Hospital

Na tarde de 17 de novembro, a convite dos vereadores eleitos Osmar Vieira e
Rhoomening Souza Rodrigues, a deputada federal Geovânia de Sá visitou o
Hospital da Laguna. Na ocasião, a direção do Hospital solicitou à deputada
apoio ao processo de credenciamento da UTI junto ao Ministério da Saúde,
destinação de emendas parlamentares para auxílio no custeio do Hospital e
empenho na luta por mais recursos para os hospitais filantrópicos.
Hospital promoveu Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho

Entre 21 e 25 de novembro, o Hospital comemorou a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT 2016. O tema deste ano foi “Toda
hora é hora de acidente. Atraque em um porto seguro”. A programação,
desenvolvida pela CIPA, incluiu gincana, participação no Programa Hospital e
Comunidade da Rádio Difusora, palestra sobre Segurança do Trabalho, cafés
musicais, missa de ação de graças e o concurso Colaboradora SIPAT 2016. O
objetivo foi chamar a atenção dos funcionários e da comunidade sobre a
importância da prevenção de acidentes de trabalho e das doenças
ocupacionais. O encerramento aconteceu em grande estilo, na noite de 25 de
novembro, nas dependências do Colégio Estadual Comendador Rocha. Com
um bom público presente, foi encerrada também a gincana, com a escolha da
Colaboradora SIPAT 2016. A equipe vermelha saiu-se vitoriosa, entre as cinco
concorrentes. Helena de Couto, professora de Artes dos pacientes das alas
psiquiátricas, foi eleita a Colaboradora SIPAT 2016, em um desfile em que as
candidatas se apresentaram com trajes e equipamentos de proteção individual
do Serviço de Manutenção. Um show de criatividade! Parabéns a todos os
envolvidos!

Feijoada do Dago em benefício das alas psiquiátricas do Hospital
No domingo (27 de novembro), foi realizada, no Salão Paroquial da Ponta da
Barra, a famosa Feijoada do Dago, desta vez em benefício das alas
psiquiátricas do Hospital da Laguna. As voluntárias do Grupo Vida e Arte
organizaram o evento. A elas e ao Sr. Dagoberto Martins e esposa, os nossos
sinceros agradecimentos.
Atenção! Últimos dias do brechó do Grupo Vida e Arte!
As voluntárias do Grupo Vida e Arte comunicam que o brechó promovido por
elas encerrará suas atividades no próximo dia 15. O mesmo funciona de
segunda a sexta, das 14 às 18 h, no anexo do Hotel Hamers, no Mar Grosso,
sendo que toda a renda é empregada em melhorias nas alas psiquiátricas do
Hospital da Laguna. Roupas, calçados e acessórios de boa qualidade por
preços inacreditáveis... Aproveite!
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.
- No dia 03, às 14 h, o administrador Carlos Alberto Batista participou da
reunião do Conselho Municipal de Saúde.
- No dia 05, aconteceu, no Centro Histórico, 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.
- Na tarde de 22 de novembro, a direção do Hospital promoveu reunião com
as voluntárias do Grupo Vida e Arte, com o objetivo de traçarem as
próximas prioridades de investimento nas alas psiquiátricas que prestam
atendimento aos usuários do SUS.
- Na tarde de 24 de novembro, a presidente Regina Ramos dos Santos
participou, em Florianópolis, de reunião da FEHOSC, AHESC e FEHOESC,
órgãos representativos dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina.
- No dia 24, às 16 h, foi realizada missa de ação de graças, na Capela do
Senhor dos Passos.
- Durante o mês de novembro, a presidente Regina Ramos dos Santos
participou de diversos trabalhos da Comissão de Administração e Saúde do
Conselho Municipal de Saúde da Laguna, quais foram: estudo da
viabilidade de implantação, na rede municipal de saúde da Laguna, de
Serviço de Implante Dentário; análise do relatório de auditoria da Farmácia
Básica; e elaboração do Plano Municipal de Saúde 2017.
- Como faz quinzenalmente, o Grupo Plantão da Alegria, formado por jovens
do município de Tubarão, encantaram e alegraram pacientes, visitantes e
profissionais do Hospital, durante o mês de outubro (foto).
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
O Serviço de Ouvidoria do Hospital da Laguna tem por objetivo 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
(www.hospitallaguna.com.br).

ao

site

do

Hospital

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 h
- Missa – Toda última 5ª. feira do mês, às 16 h
- Grupo de Estudos Espírita – Toda 4ª. feira, às 17 h, na Sala de Reuniões do
5º. Andar
CAMPANHAS
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. 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.
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 NOVEMBRO
Dia
09

Tema
Integração de
novos
colaboradores

16, 17,
24, 25,
28 e 30

Treinamentos
sobre Relatórios
de Enfermagem:
Você está fazendo
correto?

18

Esgotamento
profissional

23

Toda Hora é Hora
de Acidente...
Previna-se!

Profissionais
responsáveis

Público-Alvo

Promotor

Psicóloga
Caroline
Fernandes

Funcionários
novos

Hospital

Equipe de
enfermagem

Hospital

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Enfermeiros
Cinthya F.C.
Vieira, Luís
Fernando R.
Vicente e
Rosinete S.
Ramos
Psicóloga Liliane
Marques Alves
Seghetto
Luciano de Lima
Silva – Técnico
em Segurança do
Trabalho da
LAVORI

29

Treinamento para
enfermeiros sobre
Agência
Transfusional

Dr. Vilberto
Antônio Felippe e
enfermeira
Cinthya F. C.
Vieira

Enfermeiros

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
Copobras, de São Ludgero
Sras. Luana Machado, Cinthya Ferreira
Correia Vieira e Mariângela Machado
Fernandes
Sra. Sebastiana Machado Mattos

Doações
10 mil copos e
descartáveis
Medicamentos

5

mil

copinhos

R$ 500,00 e 01 aparelho de pressão
digital

A todos, o nosso muito obrigado!
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Receitas
Saldo do mês anterior
Repasses federais do SUS
Repasses estaduais do SUS
Repasses municipais do SUS
Convênio SC Saúde
Convênio UNIMED
Outros convênios
Contribuição via conta de luz
Alugueis
Doações
Mensalidades dos associados
Outras receitas
Rifa
Total
Despesas
Folha de pagamento
Rescisões trabalhistas
Vale-transporte dos funcionários
Honorários médicos
Exames Laboratoriais
Exames de radiologia e tomografia
computadorizada
Exames de endoscopia e colonoscopia
Medicamentos + soros
Materiais médico-hospitalares

Outubro
50.399,40
404.939,38
0,00
175.000,00
13.474,00
9.189,25
25.151,52
5.348,00
2.651,73
466,68
612,99
28.262,08
5.470,00
720.965,03
Outubro
212.993,73
937,13
7.990,40
249.984,39
13.325,26
0,00
0,00
11.569,68
24.074,63

Honorários
Oxigênio e outros gases medicinais
Materiais do Serviço de Radiologia
Materiais de higiene e Lavanderia
Materiais de expediente
Materiais gráficos
Alimentos
Gás de cozinha
Empresas terceirizadas
Parcelamentos/empréstimos
CASAN
CELESC
Telefones fixos e móveis
Combustível
Correio
Despesas de manutenção geral
AHESC
FEHOSC
Investimentos estruturais
Outras despesas
Obrigações fiscais
Obrigações trabalhistas
Seguro dos funcionários
Total
Saldo

1.800,00
8.922,57
0,00
3.102,05
2.550,43
1.388,00
25.262,18
2.232,00
1.158,00
580,00
0,00
0,00
3.687,93
1.231,56
130,40
31.087,71
0,00
0,00
0,00
9.436,81
5.644,39
56.791,28
0,00
682.499,35
47.698,94

Fonte: Relatórios do CONTASUL
*Dívidas remanescentes
aproximadamente

ainda

não

parceladas

–

R$

1.500.000,00

DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Novembro

Internações (total)

315

Percentual de internações SUS
Percentual de pacientes internados vindos de outros
municípios
Internações em Clínica Médica

87,0
19,0
177

Internações em Clínica Cirúrgica

55

Cirurgias

100

Internações em Pediatria

01

Internações em Psiquiatria

56

Internações em Obstetrícia

24

Partos

21

Córneas captadas
Taxa de ocupação hospitalar
Óbitos de pacientes internados

0
60,41
12

03

Transferências de pacientes internados
Consultas no Serviço de Emergência

3.327
200

Consultas ortopédicas
Consultas psiquiátricas

56

Cirurgias ambulatoriais

70

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

01

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

2.043
1.847
120
46
10

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

93

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

21

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

21

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 Hospitallaguna também no Facebook e
curta a nossa página.
Programa Hospital e Comunidade
Aos sábados, das 8 às 9 h, através da Rádio Difusora.
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

