HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
JORNAL NOVO HORIZONTE
Informativo Mensal No. 05
Ano 14 – Novembro e Dezembro/18

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 19 de fevereiro de 2019, para a seguinte ordem do dia:
1. Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal – Mandato 2019/2021 do nosocômio:
A votação e abertura da urna terá início às 12:00 horas e fechamento às 17:00 horas do dia 19 de
fevereiro de 2019, 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
18 de janeiro de 2019, impreterivelmente, respeitando os termos do que estabelece o Estatuto e o
Regulamento das Eleições 2019/2021, 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 2019, 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 19 de fevereiro de 2019, 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, no Salão Nobre, sito à Rua Osvaldo Aranha, 280,
5º. Andar, Centro, Laguna – SC.
Laguna, em 07 de dezembro de 2018.
Regina Ramos dos Santos
Presidente
NOTÍCIAS DO HOSPITAL DA LAGUNA
Hospital promoveu mais uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
Teve início, no dia 19 de novembro, no Hospital da Laguna, mais uma edição da Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT 2018. A abertura contou com a posse da nova diretoria da
CIPA, que passou a ser presidida pelo assistente social Jorge Luiz de Oliveira, sendo vice-presidente e
secretária, a psicóloga Caroline Fernandes e a nutricionista Maryanne Gonçalves de Oliveira,
respectivamente. Também fazem parte da CIPA a recepcionista Fernanda, a gerente de Hotelaria Tatiane, o
técnico em radiologia Marcos, o técnico em enfermagem Filipe e o enfermeiro Luís Fernando. A SIPAT
2018 contou ainda com palestra sobre o tema, missa em ação de graças, participações no Programa
Hospital e Comunidade e realização de gincana cultural temática junto aos funcionários da instituição.

Comissão de Humanização revitalizou Salão Nobre do Hospital
Em novembro, graças à mobilização da Comissão de Humanização, o Salão Nobre do Hospital foi
revitalizado e voltou a ser disponibilizado para as atividades sociais e culturais da instituição. Aos membros
da Comissão de Humanização, que atualmente é presidida pela psicóloga Caroline Fernandes, os nossos
parabéns e sinceros agradecimentos.

Hospital promoveu Novembro Azul
Para contribuir com as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Comissão de
Humanização do Hospital da Laguna promoveu diversas ações, tais como colocação de faixa na entrada do
Hospital; uso de fitinhas azuis pelos funcionários e médicos; palestra sobre o tema; e sorteio de brindes
entre os funcionários que se encontram em dia com o Teste de PSA, que é o exame de sangue que
identifica alterações na próstata. Há vários anos, o Teste de PSA, o exame preventivo do câncer
ginecológico e a mamografia foram incorporados à relação de exames periódicos obrigatórios do Hospital,
com o objetivo de diagnosticar precocemente estas doenças.
Hospital teve repasses municipais e estaduais reajustados por conta de ação do Ministério Público
No início de 2018, o Ministério Público moveu ação judicial contra a Prefeitura e a Secretaria de Estado da
Saúde, determinando o reajuste dos valores repassados ao Hospital da Laguna e que estavam congelados há
muitos anos. Julgada procedente pelo Poder Judiciário, a ação resultou no aumento de R$ 24.887,66

mensais, nos repasses da Prefeitura, a partir de setembro do ano passado, e de mais R$ 3.540,00 mensais,
por parte do Estado, a partir de novembro. Apesar dos referidos valores serem bastante insuficientes para
cobrirem o déficit financeiro do Hospital, que hoje chega a cerca de R$ 158 mensais, representam
importante conquista para a população. Prova disso é que, desde 1º. de outubro, por conta dos novos
recursos que o Hospital passou a receber, os usuários voltaram a contar com um segundo médico no
Serviço de Emergência, de segunda a sexta feira, durante seis horas por dia.
Hospital na luta contra a AIDS

Para marcar a passagem de 1º. de dezembro, Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, o Hospital da Laguna,
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, distribuiu folhetos e preservativos. Além disso, uma
faixa foi afixada na entrada principal.
Encerrado o Programa Hospital e Comunidade

No dia 1º. de dezembro, foi ao ar a última edição do Programa Hospital e Comunidade. Lançado em
14/02/09, através da Rádio Garibaldi, o programa teve como primeiro apresentador o Sr. J. Raulino.
Encerrado em 2014, o programa voltou a ser apresentado, a partir de 02/04/16, desta vez na Rádio
Difusora, pelo assistente social Jorge Luiz de Oliveira e pela fonoaudióloga Maricélia Brito, aos sábados,
das 7:30 às 8:30 h. Produzido pela presidente Regina Ramos dos Santos, o programa trazia as notícias do
Hospital, relação das doações recebidas e dos aniversariantes, dicas de saúde, entrevistas, dentre outras
atrações, sempre com o objetivo de buscar maior integração com a comunidade. O encerramento teve por
principal motivo questões de ordem financeira. A Direção do Hospital agradece à Rádio Difusora pela
importante parceria, bem como a Jorge e a Maricélia, que apresentavam gratuitamente o programa.
Estado repassou ao Hospital recursos para adequação do seu sistema elétrico

No dia 1º. de dezembro, a Secretaria de Estado da Saúde repassou ao Hospital da Laguna convênio no valor
de R$ 300 mil, com o objetivo de modernizar o sistema elétrico da instituição, adequando-o à legislação
vigente. A referida obra deverá ser iniciada em janeiro próximo, devendo levar cerca de três meses para ser
concluída. A Direção/Administração agradecem ao Governo do Estado por mais esta conquista,
especialmente ao então governador Eduardo Pinho Moreira e ao Secretário de Estado da Saúde Acélio
Casagrande.
Restaurante Boião homenageou funcionários do Hospital da Laguna

Em 12 de dezembro, o Sr. Lucas Floriano Ramos, proprietário do Restaurante Boião, ofereceu um jantar
para representantes do Hospital da Laguna, em sinal de gratidão pelo trabalho dedicado à comunidade. Ao
Sr. Lucas e a toda a sua equipe, o nosso muito obrigado.
Você já ouviu falar na 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 e 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
- Nos dias 01 de novembro e 06 de dezembro, às 14 h, o Hospital participou das reuniões do Conselho
Municipal de Saúde, realizadas na sede da Secretaria de Saúde.
- Nos dias 05 de novembro e 03 de dezembro, às 14 h, na Capela do Hospital, foram realizadas novenas
em honra a São Francisco de Assis, sob a coordenação do Sr. Jairo Barcelos e do Grupo de Canto Paz e
Bem.
- Nos dias 22 de novembro e 06 de dezembro, foram realizadas reuniões da Diretoria do Hospital.
- Nos dias 22 de novembro e 20 de dezembro, às 16 h, foram realizadas missas de ação de graça 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.
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 da
funcionária Beth. 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).
Atenção para os outros números de telefones do Hospital!
3646-1237
3646-0140
Atenção para o telefone do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital
3644-0728
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/Tubarão 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 uma de nossas psicólogas, durante o horário comercial.
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);
- Serviços concedidos pelo SESC;
- 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);
- Tomografias Computadorizadas a preço de Tabela do SUS; e
- Convênios com a UNISUL e Centro Educacional em Saúde Garra para estimular a participação dos
funcionários nos cursos de enfermagem (superior e técnico) desenvolvidos por aquelas escolas.
Participe dos eventos religiosos promovidos na Capela do Hospital
- 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 h
CAMPANHA
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.
Os últimos sorteados foram:
- Sra. Miriam de Oliveira
Av. João Pessoa, 210 - Magalhães
Contribuinte desde 01/11/2001
- Sr. Antônio Olavo Bento
Morro da Glória, 102
Contribuinte desde 01/02/2007

Os prêmios são lindas mantas doadas pelo próprio Hospital, que poderão ser retiradas, de segunda a sexta
feira, durante o horário comercial, na Secretaria da Direção/Administração.
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$ 4.500,00. 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.
CAPACITAÇÕES REALIZADAS
Profissionais
responsáveis

Público-Alvo

Promotor

Psicóloga Liliane Marques
Alves Seghetto

Profissionais de todos os
setores

Hospital

14

Treinamento sobre vias de
administração de
medicamentos e contenções

Enfermeiros Cinthya
Ferreira Corrêa Vieira,
Rosinete S. Ramos e Luís
Fernando R. Vicente

Equipe de enfermagem

Hospital

15 a 17

16º Encontro de Tecnologia
Radiológica, 14º Intercâmbio
Internacional e 1º Encontro
Sul-Sudeste dos Profissionais
das Técnicas Radiológicas

CONTER/CRTs

Equipe do Serviço de
Radiologia

Florianópolis

21

Palestra sobre acidentes
pérfuro-cortantes: todo
cuidado não é o bastante –
SIPAT 2018

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa Vieira

Profissionais de todos os
setores

23

I Jornada Científica
Catarinense de Bloco
Operatório da SOBECC
Nacional

SOBECC / USFC

Enfermeiras do CCIH e
Bloco Cirúrgico

Florianópolis

29

Novembro Azul

Dr. André Luiz Moraes
Silva dos Santos

Profissionais de todos os
setores

Hospital

07/12

Seminário de Humanização

Enfermeiras Cinthya
Ferreira Corrêa Vieira,
Rosinete S. Ramos,
Daniela C. M. Turíbio,
Rosângela B. S. Fernandes
e psicólogas Caroline
Fernandes e Liliane M. A.
Seghetto

13

Palestra sobre triagem de
risco e as nove certezas

Enfermeira Cinthya F. C.
Vieira

Roda de conversa:
retrospectiva 2018 X
expectativa 2019

Psicóloga Liliane Marques
Alves Seghetto

Dia

Tema

08/11

Palestra sobre
relacionamento interpessoal
no ambiente de trabalho

14

Hospital

Profissionais de todos os
setores

Hospital

Equipe de enfermagem da
Emergência

Hospital

Profissionais de todos os
setores

O HOSPITAL DA LAGUNA AGRADECE

Hospital

Direção, administração, médicos, funcionários, voluntários e pacientes do Hospital da Laguna vêm a
público agradecer as doações recebidas:
Pessoas/instituições
Rede Feminina de Combate ao Câncer
Sra. Rosinete Rodrigues Cardoso
Grupo Corrente do Bem e Sra. Dorza do
Mercado
Sr. Peterson Nascimento
Sr. Jairo Soares Rangel
Sra. Maria de Souza Pessoa

Doações
115 itens de nutrição enteral, 02 equipos e 01 sonda para
nutrição enteral e 14 caixas de bolsas de colostomia
04 lixeiras, 06 garfos e 06 colheres para alas psiquiátricas
05 TVs usadas para quartos de pacientes do SUS
01 cadeira infantil para coleta de exames
01 cadeira de rodas e 01 cadeira de banho usadas
20 pacotes de fraldas descartáveis

A eles, o nosso muito obrigado!
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Novembro

Dezembro

234
89,0
20,5
116
46
85
0
42
30
30
0
45,70
05
08
2.982
158
42
66
03
1.664
1.459
108
12
09
144
30
30

206
82,5
22,0
118
22
62
02
34
30
28
0
50,0
09
10
2.983
63
37
60
06
1.451
1.551
95
06
09
143
27
27

Internações
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 (internos e externos)
Tomografias computadorizadas (internos e externos)
Endoscopias digestivas (internos e externos)
Eletrocardiogramas (internos e externos)
Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose
Recém-nascidos vacinados contra a Hepatite B (1ª. dose)

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística
FUNCIONÁRIOS DESTAQUE
Setembro – Rosinete Silveira Ramos – Serviço de Enfermagem
Outubro – Rochely Fernandes Figueiredo – Serviço de Faturamento
Novembro – Luís Fernando Rosa Vicente – Serviço de Enfermagem
Dezembro – Michelle Beatriz Teixeira – Serviço de Lavanderia e Costura
ANIVERSARIANTES
Dia
01/11
03

Aniversariante
Fernanda Tavares Mariano
Rodolpho Ribeiro de Oliveira

Serviço
Nutrição e Dietética
Enfermagem

04
07
07
08
10
13
13
14
20
21
22
24
24
25
25
27
27
29
01/12
02
03
03
07
08
08
09
10
10
11
15
21
24
24
26
26

Simone Pires da Maia Homrich
Graziella da Silva Attanásio
Rafaela Perpétua Fernandes
Dr. Zeno Alano Vieira
Allan Alves Miguel
Luismar Zeferino
Elizete Martins Vargas
Giovana Rocha Benício
Denise Inácio Juvêncio da Silva
Ubirajara Espíndola de Barros
Sabrina Pereira de Souza
Nadna Rodrigues Ribeiro
Scheila Regina Costa
Luana Machado
Jéssica Bergmann de Souza
Jaqueline da Silva Garcia Albino
Dra. Talita Gurgel do Amaral Lima
Cinthya Ferreira Corrêa Vieira
Yasmin da Silva Dorvalino
Porfírio Santos Gomes
Rosângela Mendonça Custódio
Michelle Beatriz Teixeira
Rafaela Xavier Fernandes
Jorge Luiz de Oliveira
Bárbara da Silva Teodoro
Ana Paula Martin
Leandro Cardoso Pacheco
Dr. Rafael Elias Silvano
Lenite Scottini
Bruno Custódio Amorim
Mariângela Machado Fernandes
Anderson da Silva Laureano
Dr. Cláudio Luiz Hoffmann Júnior
Neide Cristina de Castro Brunini
Raquel Vicente Ribeiro

Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Corpo Clínico
Enfermagem
Radiologia
Lavanderia
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Higienização
Higienização
Farmácia
Enfermagem
Enfermagem
Serviço de Emergência
Enfermagem
Nutrição e Dietética
Diretoria
Recursos Humanos
Lavanderia
Recepção
Serviço Social
Recepção
Farmácia
Enfermagem
Corpo Clínico
Enfermagem
Portaria
Faturamento
Enfermagem
Corpo Clínico
Enfermagem
Nutrição e Dietética

A todos, os nossos parabéns!
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
no Facebook e curta 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

A Direção e Administração do Hospital da Laguna desejam a todos um Ano
Novo pleno em realizações. Ao mesmo tempo, aproveitam para agradecer todo
o apoio recebido ao longo do ano 2018.
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

