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Ano 13 – Janeiro/17
EDITORIAL
Querido leitor! Destinado a funcionários, médicos, diretores e voluntários, o Jornal
Novo Horizonte circula internamente no Hospital desde julho/05, portanto há quase
13 anos, por iniciativa da Direção/Administração. A partir de junho/06, foi criado
também o Informativo Mensal, destinado ao público externo, no início especialmente a
vereadores e conselheiros municipais de saúde. Divulgado através da Internet, ele
chega, atualmente, a mais de 4 mil pessoas. A partir de janeiro/17, após as necessárias
adaptações de estilo, juntamente com a Comissão de Humanização do Hospital,
resolvemos transformar estes dois veículos de comunicação em um só, a fim de
otimizarmos nosso tempo e esforço. Portanto, aí está a edição de janeiro, apresentando
o primeiro bebê nascido em Laguna, a nova diretoria da Associação de Funcionários do
Hospital, a participação de representantes do Hospital no encontro com o Ministro da
Saúde em Florianópolis, o 8º. Seminário de Avaliação do Planejamento Estratégico e
muito, muito mais. A presente edição também traz duas importantes notas de
esclarecimento, as quais já foram amplamente divulgadas na imprensa e nas redes
sociais, mas que, absolutamente, deixaríamos de publicar aqui. Fique à vontade, leitor,
para interagir conosco, enviando-nos suas sugestões e impressões. Ah, e tem mais... O
Hospital da Laguna ainda mantém um site, um programa de rádio semanal e uma
página no Facebook. Tudo isso para poder divulgar suas ações, resultados e tudo o que
aqui acontece, cumprindo, assim, com um dos seus princípios fundamentais, a
TRANSPARÊNCIA. Boa leitura e até a próxima edição!
Regina Ramos dos Santos - Presidente
NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Primeiro bebê do ano nascido no Hospital da Laguna

Pietro foi o primeiro bebê nascido no Hospital da Laguna, em 2017... Filho de Angelina
Silva Nascimento e Anderson Henrique Bittencourt, residentes no Mar Grosso, Pietro

nasceu de parto normal, pesando 3.180 g e medindo 51 cm. O obstetra Dr. Vilberto
Antonio Felipe foi quem fez o parto. Seja muito bem vindo, Pietro.
Eleita nova Diretoria da Associação de Funcionários do Hospital
Na tarde de 23 de janeiro, tomou posse a nova Diretoria da Associação de Funcionários
do Hospital da Laguna, composta por Cheyenne Andrade Leandro (presidente),
Sthefanny Virgínia, Elisângela Antunes do Livramento e Bruno Custódio Amorim.
Hospital participou de encontro com Ministro da Saúde
Na manhã de 27 de janeiro, a presidente Regina Ramos dos Santos e a diretora Marleni
Preuss Cardoso compareceram ao encontro com o Ministro da Saúde Ricardo Barros,
em Florianópolis. Estavam presentes dirigentes de hospitais, autoridades estaduais e
municipais da Saúde e prefeitos de todo o Estado, incluindo o prefeito Mauro
Candemil e a Secretária Valéria Olivier Alves.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Direção do Hospital promoveu avaliação do Planejamento Estratégico
Na tarde de 27 de janeiro, a Direção do Hospital promoveu o 8º. Seminário de
Avaliação do Planejamento Estratégico, quando foi apresentada a retrospectiva das
ações e resultados obtidos no ano passado. Além disso, foram apresentados os
resultados das pesquisas de satisfação dos usuários e da comunidade, bem como dos
indicadores de acompanhamento do alcance das metas programadas e da superação
dos pontos fracos da instituição. O Planejamento Estratégico do Hospital foi
implantado em fevereiro de 2008, graças à assessoria gratuita do Dr. Maurício
Fernandes Pereira. Anualmente, são formuladas novas ações e metas, além da
avaliação de tudo o que foi feito.
NOTA DE ESCLARECIMENTO DO HOSPITAL DA LAGUNA
A Direção e Administração do Hospital da Laguna vêm a público esclarecer alguns
fatos que, equivocadamente, vêm sendo veiculados em redes sociais e na imprensa
local pela Dra. Sílvia Machado de Abreu:

- Os equipamentos comprados para a UTI com recursos do Governo do Estado
acabaram de chegar, alguns nem foram entregues ainda, sendo que o prazo de garantia
varia de um a três anos e eles se encontram devidamente embalados e guardados.
Portanto, não é verdadeira a informação de que estão se deteriorando. Apenas a central
de climatização, instalada em 2014 também com recursos do Estado, já perdeu a
garantia, porém se encontra em plenas condições de funcionamento, conforme atesta a
empresa responsável por sua instalação.
- Setor algum pode ser aberto em um hospital sem a devida autorização dos órgãos
competentes. Os dez leitos de UTI do Hospital da Laguna estão sendo implantados
graças a recursos públicos; portanto, serão destinados, PRIORITARIAMENTE, aos
pacientes do SUS, e não somente à clientela privada, como é do interesse da referida
médica. Para isso, há toda uma burocracia: solicitação, através do Conselho e Secretaria
Municipal de Saúde, ao Estado (Vigilância Sanitária, Gerência de Auditoria, Controle e
Avaliação e Comissão Intergestores Bipartite), vistorias, adequações (se for o caso) e,
somente quando tudo estiver de acordo, o próprio Estado solicita o credenciamento ao
Ministério da Saúde. O credenciamento significa autorização para funcionar e, mais
importante ainda, garantia de verba mensal para custear o funcionamento do setor,
que é muito caro. A solicitação de credenciamento aos demais convênios obedece fluxo
semelhante, que não pode ser ignorado, sob pena do Hospital não receber pelos
serviços que produzir e não ter como pagar os funcionários e os fornecedores de
medicamentos e materiais. Além disso, o credenciamento só poderá ser pedido,
quando estiver tudo pronto, incluindo a adequação do sistema elétrico do Hospital. É
possível apressar tudo isso? Sim, se contarmos com o apoio das nossas autoridades.
Dra. Sílvia nos propôs abrir a UTI de qualquer jeito, mesmo sem autorização, e cobrar
na Justiça pelos atendimentos que fizermos ou então abri-la somente para pacientes
particulares e de convênios. Não somos irresponsáveis ou aventureiros. Abrir a UTI
sem a devida autorização significa correr o risco de termos que fechá-la em seguida. De
modo algum, correremos este risco. Laguna não merece.
- A implantação da UTI é um sonho antigo que o Hospital e a comunidade lagunense
vêm tentando realizar há mais de vinte anos. Nunca estivemos tão próximos da sua
realização como agora, com a obra concluída, o setor climatizado e os principais
equipamentos já comprados, graças a recursos do Governo do Estado. Sempre
tratamos o assunto com muito cuidado, justamente para não gerarmos falsas
expectativas e novas frustrações. Lamentamos que algo tão importante esteja sendo
tratado de forma a tentar jogar a comunidade contra a Direção e a Administração do
Hospital, lembrando que ninguém tem maior interesse no pleno funcionamento da UTI
do que a própria equipe dirigente do Hospital.
- Sobre a utilização dos recursos repassados mensalmente à instituição, esclarecemos
mais uma vez que as informações são publicadas mensalmente em nosso informativo,
que é enviado há mais de quatro mil pessoas, via Internet. Além disso, os balancetes
são amplamente divulgados e nossas prestações de contas anuais enviadas ao
Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, Prefeitura,
Câmara de Vereadores, ADR/Laguna, Assembleia Legislativa de SC e Ministério da
Saúde, sendo que, até a presente data, não tivemos nenhuma prestação de contas
reprovada.
Laguna, em 29 de janeiro de 2017.
Regina Ramos dos Santos
Presidente

Carlos Alberto Batista
Administrador

SEGUNDA NOTA DE ESCLARECIMENTO DO HOSPITAL DA LAGUNA
A Direção e Administração do Hospital da Laguna vêm a público, mais uma vez,
esclarecer fatos que, equivocadamente, vêm sendo veiculados em redes sociais e na
imprensa local e regional pela Dra. Sílvia Machado de Abreu:
- Sobre a suposta infestação de carrapatos no terreno do Hospital – Esclarecemos que,
por solicitação da Direção do Hospital, a Vigilância Sanitária Municipal foi chamada
para inspecionar o local e constatou que não existe, no terreno do Hospital, nenhuma
infestação por carrapatos ou pulgas, alertando, inclusive, que casos isolados podem
surgir, porém sem caracterizar infestação. Esclarecemos, ainda, que, semestralmente,
contratamos empresa especializada para procedimentos de dedetização e desratização,
sendo que a última contratação aconteceu em dezembro de 2016.
- Sobre o fato de que o Hospital se encontraria sob grave ameaça de incêndio, tendo em
vista a situação do seu quadro de comando elétrico – Esclarecemos que, segundo
especialista da área de eletrotécnica, “o quadro de comando atual não apresenta risco
de incêndio, mesmo fora de padrão, por não haver sobrecarga dos componentes ali
instalados”. A Direção e Administração do Hospital já haviam providenciado projeto
de adequação de todo o sistema elétrico da entidade, incluindo, evidentemente, seu
quadro de comando, projeto este devidamente aprovado pela CELESC, mas que ainda
não pôde ser executado por falta de recursos financeiros. O custo total do projeto chega
a R$ 350 mil, o que foi levado pela equipe dirigente do Hospital ao conhecimento das
autoridades municipais e estaduais por mais de uma vez.
Portanto, não são verdadeiras as informações que vêm sendo divulgadas, não tendo
outro propósito senão o de denegrir a imagem do Hospital da Laguna e de seus
dirigentes, através da propagação do pânico entre profissionais de saúde, usuários e
comunidade.
Laguna, em 17 de fevereiro de 2017.
Regina Ramos dos Santos
Presidente

Carlos Alberto Batista
Administrador

Você conhece a Clínica São Luiz do Hospital da Laguna?
Você sabia que a depressão, o estresse, a ansiedade e ainda o alcoolismo e a
dependência de drogas são manifestações psíquicas que podem estar ligadas a outros
transtornos mentais ainda mais complicados? E você sabia que, para estas doenças e
outros episódios psicossociais, há tratamento? Há, sim, e você não precisa sair da nossa
região para ser tratado por uma equipe multiprofissional especializada em Saúde
Mental em um ambiente acolhedor e humanizado, com estrutura hoteleira e
equipamentos de última geração. Estamos falando da Clínica São Luiz, instalada no
Hospital da Laguna. A Clínica São Luiz atende pelos planos de saúde da UNIMED,
Saúde Conceição, AGEMED e particular. Fale conosco, através dos telefones 3646-1237
ou 3646-0522, e agende sua consulta. Clínica São Luiz – atendimento multiprofissional
com amor e responsabilidade social.
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.
- Na tarde de 05 de janeiro, representantes do Hospital tiveram reunião com membros
do Conselho Tutelar, a fim de facilitarem a interação entre estas duas entidades.
- No dia 09, às 14 h, na Capela do Hospital, foi realizada 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 12, às 14 h, a presidente Regina Ramos dos Santos participou da reunião do
Conselho Municipal de Saúde, realizada na sede da Secretaria de Saúde.
- Na tarde de 30 de janeiro, na sede da Agência de Desenvolvimento Regional da
Laguna, a presidente Regina Ramos dos Santos e o administrador Carlos Alberto
Batista participaram da primeira reunião do Núcleo Executivo de Desenvolvimento
Regional de Laguna, do qual o Hospital faz parte.
- 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.
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 36443142 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
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 ADR/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 primeira 2ª. feira do mês, às 14 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
Contribua 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.
Os últimos sorteados foram os Srs. Nery Pedro Amorim e João Sebastião Neto.
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 JANEIRO
Dia

25,26, 27
e 30

Tema

Profissionais
responsáveis

Triagem de Risco

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

Público-Alvo

Promotor

Equipe de
enfermagem

Hospital

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Receitas
Saldo do mês anterior
Repasses federais do SUS
Repasses municipais do SUS
Repasses estaduais 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
Saldo do 13º salário
Rescisões trabalhistas
Vale-transporte dos funcionários
Honorários médicos
Exames laboratoriais

Novembro
Dezembro
51.145,32
46.737,37
578.871,78
435.016,74
19.000,00
169.000,00
0,00
0,00
6.049,13
13.267,21
9.468,46
38.551,73
11.310,18
4.369,84
3.260,18
4.705,08
1.204,98
2.445,24
3.096,22
1.070,00
436,00
1.016,00
37.579,61
30.913,77
13.090,00
0,00
734.511,86
747.092,98
Novembro
Dezembro
218.748,82
219.623,57
0,00
27.780,22
0,00
2.846,81
5.234,00
4.112,00
150.323,02
266.200,62
26.081,60
18.607,03

Exames de radiologia e tomografia computadorizada
Exames de endoscopia e colonoscopia
Medicamentos + soros
Materiais médico-hospitalares
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 de vida dos funcionários
Total
Saldo

21.159,12
0,00
26.960,61
22.399,39
5.836,00
8.085,15
4.666,00
3.266,95
2.006,75
0,00
20.727,16
1.240,00
1.236,00
13.324,80
5.104,32
0,00
4.518,08
1.233,83
159,20
20.208,10
0,00
0,00
0,00
71.428,89
4.217,54
49.609,16
0,00
687.774,49
46.737,37

0,00
0,00
19.518,42
25.271,64
3.472,00
8.085,15
3.601,00
2.242,94
3.237,55
1.012,00
18.467,36
2.332,00
2.700,00
7.587,35
6.579,46
0,00
3.759,70
865,42
220,75
13.362,99
0,00
0,00
0,00
21.342,41
2.649,81
53.248,57
814,95
739.541,72
7.551,26

Fonte: Contasul
*Dívidas remanescentes ainda não parceladas – R$ 1.500.000,00 aproximadamente
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
Sr. Gregório Flor Júnior
Sra. Silvânia Martins e Pe. Nivaldo Ceron
Copobras – São Ludgero
Grupo Vida e Arte

Grupo Vida e Arte

Doações
R$ 1.000,00
Medicamentos
10 mil copos e 5 mil copinhos descartáveis
Patrocínio da pintura interna da Ala
Psiquiátrica São Francisco de Assis, no valor
de R$ 8.500,00
01 cadeira, 01 mesa p/computador, 01
sapateira multiuso, 01 mesa, 01 cadeira
giratória, 01 kit escritório e 02 estantes para a
Ala de Tratamento de Dependência Química
São Vicente de Paulo

A todos, o nosso muito obrigado!
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Janeiro

Internações (total)

205

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

90,0
vindos

de

outros

15,0
129

Internações em Clínica Cirúrgica

11

Cirurgias

41

Internações em Pediatria

01

Internações em Psiquiatria

30

Internações em Obstetrícia

34

Partos

31

Córneas captadas

0

Taxa de ocupação hospitalar

41,48

Óbitos de pacientes internados

10

Transferências de pacientes internados

04

Consultas no Serviço de Emergência

3.785

Consultas ortopédicas

225

Consultas psiquiátricas

30

Cirurgias ambulatoriais

82

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

14

Raios X (pacientes internos e externos)

1.722

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.831

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)

127

Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)
Endoscopias digestivas de pacientes (pacientes internos e
externos)
Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

18

178

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

31

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

31

12

FUNCIONÁRIA DESTAQUE DE NOVEMBRO/16
Mirelle Graboski dos Passos – Técnica em enfermagem da Maternidade, admitida em
15/10/12
FUNCIONÁRIA DESTAQUE DE DEZEMBRO/16
Minervina Domingos – Serviço de Higienização, desde 14/10/08
FUNCIONÁRIO DESTAQUE DE 2016

MARCEL BARRETO MACHADO – Enfermeiro do Serviço de Emergência, desde
15/01/15
ANIVERSARIANTES DE JANEIRO
Dia
01
01
01
04
05
11
12
18
19
21
28
29

Aniversariante
Paulo César Rodrigues Vieira
Danielle dos Passos Martins
Terezinha Goulart Poluceno
Dr. José Luiz de Almeida M. C.
Neto
Mariana Canto dos Santos
Dr. Ralph Rodrigues Brandolt
Ana Lúcia de Queiroz Machado
Marleni Preuss Cardoso
Elton Martins dos Santos
Cláudia Beatriz Siqueira de
Souza
Júlia Graziela da Silva
Dr. Paulo Roberto de Melo
Abreu

Serviço
Manutenção
Enfermagem
Higienização
Corpo Clínico
Enfermagem
Corpo Clínico
Enfermagem
Administração
Manutenção
Faturamento
Recepção
Corpo Clínico

DATAS
20 de janeiro – Dia do Farmacêutico
29 de janeiro – Dia de Luta Contra a Hanseníase
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
EXPEDIENTE
Jornal Novo Horizonte
Sede: Rua Osvaldo Aranha, 280. Centro. Laguna – SC. CEP – 88.790-000
Fone: (48) 3644-3142
hospital.laguna@bizz.com.br
hospital.adm@bizz.com.br
Elaboração: Direção/Administração do Hospital da Laguna

