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NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Associação Mamãe Bebê faz novas doações à Maternidade

Em julho, a Associação de Voluntárias Mamãe Bebê doou à Maternidade do Hospital um oxímetro de dedo,
equipamento que permite a identificação precoce de problemas cardíacos no bebê, além de 21 edredons ao
setor que muito mais conforto e bem estar trouxeram às gestantes aqui atendidas. Às voluntárias, os nossos
sinceros agradecimentos.
Prefeitura de Pescaria Brava assinou convênio com Hospital da Laguna

No dia 11 de julho, às 11 h, o prefeito de Pescaria Brava Deyvisonn da Silva de Souza esteve no Hospital
da Laguna para assinar convênio de cooperação financeira, no valor de R$ 3 mil, com a instituição. Também
esteve presente o vereador Peterson Crippa da Silva que muito se empenhou para que o Hospital obtivesse
esta conquista. Às autoridades mencionadas, os nossos agradecimentos.

Nota de esclarecimento do Hospital da Laguna
Na manhã de 17 de julho, a Prefeitura repassou ao Hospital da Laguna o valor de R$ 150 mil para
pagamento da hora-plantão dos médicos do Serviço de Emergência, relativos a maio e junho/17.
Atualmente, o Hospital recebe R$ 75 mil mensais para esta finalidade, mas gasta R$ 95 mil, já que
mantém um segundo plantonista, diariamente, das 15 às 21 h, tendo em vista a excessiva demanda de
pacientes. Por conta disso, a instituição não consegue recolher todos os impostos devidos, ficando
com pendências na sua prestação de contas e impedida de receber estes repasses. Para resolver este
problema, um Termo de Compromisso de Regularização foi firmado na mesma data entre a Prefeitura e
o Hospital. Esclarecemos, ainda, que os repasses para pagamento dos médicos que internam pacientes,
provenientes do Governo Federal, embora estejam sendo repassados em dia através da Secretaria
Municipal de Saúde, não conseguem cobrir os custos totais dos honorários médicos, porque sofreram
corte do SUS, nos últimos meses, na ordem de R$ 62 mil, e porque mais de R$ 85 mil destinam-se ao
pagamento do sobreaviso médico, para o qual o Hospital só recebe ressarcimento de apenas R$ 19 mil.
Com isso, pode-se dizer que o Hospital tem, atualmente, um déficit mensal de R$ 148 mil somente para
pagamento de honorários médicos, motivo dos constantes atrasos. A Direção/Administração do Hospital
tem buscado solucionar este problema, junto à Prefeitura e à Secretaria de Estado da Saúde, já que mais
de 90% da sua clientela provêm do Sistema Único de Saúde.
Regina Ramos dos Santos
Presidente do Hospital da Laguna
Hospital e Prefeitura reúnem-se para buscar soluções para o déficit financeiro do Hospital
Na tarde de 27 de julho, as diretoras do Hospital Regina Ramos dos Santos e Marleni Preuss Cardoso, o
administrador Carlos Alberto Batista e a Diretora Técnica Dra. Letícia Fernandes Monteiro estiveram
reunidos com o prefeito Mauro Vargas Candemil e o vice-prefeito Júlio César Willemann, na sede da
Prefeitura, a fim de tratarem do problema do déficit financeiro mensal do Hospital e, por consequência, da
iminente retirada do segundo médico plantonista, pago atualmente apenas pelo Hospital. Também
participaram da reunião o vereador Peterson Crippa da Silva, o assessor da Câmara de Vereadores Rômulo
Camilo e o Dr. Airton dos Anjos de Moraes, Diretor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde. Após ampla
discussão, ficou marcada nova reunião para a segunda quinzena de agosto, quando a Prefeitura ficou de se
manifestar a respeito da possibilidade de aumentar o valor atualmente repassado ao Hospital, que é o menor
da região. Por exemplo, enquanto a Prefeitura de Imaruí repassa ao hospital de lá R$ 6,97 por habitante/mês
e a de Imbituba, R$ 4,01, o Hospital da Laguna recebe da Prefeitura apenas o equivalente a R$ 2,08. E, para
que os médicos não paralisassem o atendimento aos casos não urgentes, conforme estava previsto, o
Hospital comprometeu-se a continuar bancando o pagamento do segundo plantonista até o final de agosto.
Infelizmente, em reunião realizada em 31 de agosto, o Prefeito Mauro Candemil e a Secretária Municipal
de Saúde Valéria Olivier Alves comunicaram à Direção/Administração do Hospital que, no momento, a
Prefeitura não dispõe de condições financeiras para aumentar os valores atualmente repassados ao Hospital
da Laguna. Por causa disso, importantes medidas de redução de custos terão que ser implementadas em
breve pela Direção/Administração da entidade.
Hospital da Laguna na luta pelo incentivo ao Aleitamento Materno
Entre 1º. e 07 de agosto, os funcionários usaram adesivos sobre o tema Aleitamento Materno, patrocinados
pela enfermeira Rosinete Silveira Ramos e Dr. Mauricio Moyses Menezes, a quem agradecemos. A ação
faz parte das comemorações da Semana Mundial da Amamentação. Na verdade, o incentivo ao Aleitamento
Materno faz parte das atividades diárias dos profissionais que atuam em nossa Maternidade, bem como das
voluntárias da Associação Mamãe Bebê.

Hospital estimula funcionários a realizarem o Curso Técnico em Enfermagem

Tendo em vista a falta de técnicos em enfermagem no mercado de trabalho, a Direção/Administração do
Hospital da Laguna resolveu, desde o ano passado, estimular seus funcionários a seguirem a profissão,
através do financiamento de 50% do valor da mensalidade dos cursos ministrados pelo Centro Educacional
em Saúde Garra. Por conta disso, nove funcionárias dos Serviços de Higienização, Lavanderia, Copa,
Recepção e Farmácia muito em breve vão mudar de profissão.
Associação Mamãe Bebê promoveu Café Colonial

No dia 20 de agosto, às 16 h, foi realizado, no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, o tradicional
Café Colonial da Associação de Voluntárias Mamãe Bebê, em benefício da Maternidade do Hospital da
Laguna. Agradecemos às voluntárias por mais esta iniciativa.

Hospital promoveu bazar de mercadorias doadas pela Receita Federal

Em julho, o Hospital da Laguna recebeu mercadorias doadas pela Receita Federal. Nos dias 26 e 27 de
agosto, das 8 às 18 h, no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, e na semana seguinte, nas dependências
do próprio Hospital, a Direção promoveu um bazar. Roupas, perfumes, brinquedos, eletroeletrônicos,
mochilas, artigos de pesca e decoração estiveram à disposição da comunidade por preços bastante
acessíveis. O valor máximo de compras por pessoa, estabelecido pela Receita Federal, era de R$ 900,00,
tendo sido obrigatória a apresentação do CPF. As compras foram feitas a dinheiro, a cartão de débito ou de
crédito, em no máximo em duas vezes.

Resultados do bazar de mercadorias doadas pela Receita Federal
- Valor arrecadado nas vendas – R$ 159.190,98
- Mercadorias vendidas a funcionários para posterior desconto no 13º. Salário – R$ 43.102,13
- Mercadorias que ficaram para uso do Hospital – R$ 3.500,00
- Mercadorias a serem vendidas – R$ 5.000,00
Total – R$ 210.793,11
Aproveitamos a oportunidade para agradecer às seguintes pessoas e entidades pelo apoio recebido:
- À Receita Federal, pela doação das mercadorias;
- Ao Pe. Lenoir Silvano, pela cedência do antigo Conservatório de Música para preparo do bazar;
- Ao Sr. José Goulart, responsável pelo Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, pela cedência do local;
- Ao Supermercado Novo e à Sra. Edna Mendes Henrique, pelo empréstimo de leitores de códigos de barras;
- À Sul Internet, pela instalação e liberação de Internet gratuita;
- Ao Sr. Maurício Carneiro, pelo empréstimo de uma cafeteira elétrica;
- À Sra. Elisângela Antunes do Livramento, pelo empréstimo de um forno elétrico;
- Ao Sr. Marcelo Preuss, pelos serviços de instalação e empréstimo de equipamentos de informática;
- A Erick Guinchos e JM Pescados, pelo transporte de mercadorias;
- Ao Supermercado Tieli, pela doação de sacolas plásticas;
- Á Sra. Sônia Andrade, pela assessoria na precificação de diversos produtos;
- À Polícia Militar e à Guarda Municipal, pelo auxílio no transporte de valores a instituição bancária da
cidade;
- À imprensa local, pela divulgação do evento; e
- A todos os funcionários e voluntários que participaram da organização e desenvolvimento do evento,
especialmente ao assistente social Jorge Luiz de Oliveira e à diretora Marleni Preuss Cardoso,
coordenadores gerais.
Hospital solicita apoio dos prefeitos da região
Na manhã de 29 de agosto, a presidente do Hospital da Laguna Regina Ramos dos Santos participou da
reunião de prefeitos da AMUREL, a convite do presidente daquele órgão Joares Ponticelli, para solicitar
apoio financeiro para a substituição do telhado da Ala Psiquiátrica São Francisco de Assis, que atende
pacientes de toda a região. Na ocasião, ela também solicitou apoio daquela entidade, no sentido de solicitar
à Secretaria de Estado da Saúde, no devido momento, que assuma o custeio da futura UTI, até que o
Ministério da Saúde possa credenciá-la.
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, agora diariamente,
às 9 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.
- Nos dias 03 de julho e 07 de agosto, 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 08 de julho e 12 de agosto, entre 8 e 12 h, foi realizado, no Centro Histórico, o evento Hospital
na Praça. 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 comunidade, graças ao apoio
do SESC, Rotary Club Laguna e Centro Educacional em Saúde Garra.
- Nos dias 12, 24 e 26 de julho e 15 de agosto, às 19 h, houve reuniões da Direção do Hospital.
- No dia 13 de julho, às 8 horas, a enfermeira Cinthya Ferreira Correia Vieira participou da reunião dos
enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, realizada na sede daquele órgão.
- Nos dias 18 de julho e 03 de agosto, às 14 h, o administrador Carlos Alberto Batista participou das
reuniões do Conselho Municipal de Saúde, realizadas na sede da Secretaria de Saúde.
- Na tarde de 25 de julho, na sede do IPHAN, o administrador Carlos Alberto Batista participou da
apresentação pública do Plano Municipal de Saúde da Laguna, plano este que contou com a
participação do Hospital em sua fase de elaboração, através da presidente Regina Ramos dos Santos.
- Na tarde de 04 de agosto, a presidente Regina Ramos dos Santos e o assistente social Jorge Luiz de
Oliveira estiveram em audiência com o prefeito Joares Ponticelli, no município de Tubarão, a fim de
solicitar apoio financeiro para a substituição do telhado da Ala Psiquiátrica São Francisco de Assis.
- Na manhã de 11 de agosto, a Direção/Administração do Hospital e os técnicos das suas alas psiquiátricas
tiveram reunião com as voluntárias do Grupo Vida e Arte, para tratar de prioridades de investimento.
- Na tarde de 11 de agosto, liderada pelo enfermeiro Laury Kunts Makowiechy, da Gerência Regional
de Saúde de Tubarão, comissão formada por representantes de diversos municípios da Região Sul,
veio conhecer as alas psiquiátricas do Hospital da Laguna, a exemplo do que aconteceu em outros hospitais,
tendo em vista o recente fechamento do Hospital Psiquiátrico Rio Maina.
- Na manhã de 28 de agosto, a diretora Marleni Preuss Cardoso coordenou reunião com representantes
da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos e da Construtora Pérgola, a respeito do projeto de
restauro da área mais antiga do Hospital da Laguna, que já havia sido aprovado pelo IPHAN.
- No dia 31 de agosto, às 16 horas, foi celebrada missa de ação de graças na Capela do Senhor dos Passos.
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 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
Para facilitar a comunicação telefônica com o Serviço de Diagnóstico por Imagem Antônio Sebastião
Teixeira, do Hospital da Laguna, acaba de ser disponibilizado telefone exclusivo do setor: 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/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 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); e
- Tomografias Computadorizadas a preço de Tabela do SUS.
Participe dos eventos religiosos promovidos na Capela do Hospital
- Grupos de oração à Nossa Senhora – Diariamente, às 9 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.
O último sorteado foi o Sr. Manoel Francisco da Silva, contribuinte desde 01/09/08. Ele ganhou uma
linda manta doada pelo próprio Hospital.
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.
CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM JULHO E AGOSTO

Dia

Tema

05/07

Integração dos Novos
Funcionários

14

18 e 19

18, 21, 26
e 31

21

04/08

30 e 31

Palestra sobre Refletindo a
Segurança do Trabalho
Palestra sobre Recepção
Hospitalar – Os efeitos da
Psicodinâmica Vocal
Apresentação do
Regimento Interno da
Comissão de Ética de
Enfermagem - CEEN

Palestra sobre Prevenção ao
Câncer Feminino

Palestra sobre Incentivo ao
Aleitamento Materno

Palestra sobre Prevenção de
Acidentes com Materiais
Pérfuro-cortantes

Profissionais
responsáveis
Psicóloga
Caroline
Fernandes e
enfermeira
Cinthya Ferreira
Corrêa Vieira
Psicóloga
Caroline
Fernandes

Público- Alvo

Funcionários
novos dos
diversos setores

Promotor

Hospital

Funcionários de
todos os setores

Hospital

Fonoaudióloga
Maricélia Brito

Equipe da
Recepção

Hospital

Enfermeira
Cinthya Ferreira
Corrêa Vieira

Equipes de
enfermagem de
todos os setores

Hospital

Rede Feminina de
Combate ao
Câncer e
bioquímica
Ângela Barbosa
Algarves

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Enfermeira
Rosinete Silveira
Ramos

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Equipes de
enfermagem

Hospital

Enfermeiros Luís
Fernando Rosa
Vicente,
Rosângela Brum
Fernandes dos
Santos e Rosinete
Silveira Ramos

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
Associação de Voluntárias Mamãe Bebê
Um oxímetro de pulso e 21 edredons para a Maternidade
Lojas Maçônicas Tordesilhas e Quinta Duas cadeiras de rodas
Essência
Sra. Valdete da Silva
07 pacotes de fraldas para adultos e materiais de higiene
pessoal
Sra. Efigênia Maria de Oliveira
01 colchão extrapiramidal
Sras. Rosinete Silveira Ramos, Roseline Brindes para sorteio entre as funcionárias que fizeram o
Amorim e Maryanne de Oliveira
exame preventivo do câncer ginecológico
Dr. Maurício Moysés Menezes
04 chuveiros para os quartos da Maternidade
Alguém que preferiu não se identificar
10 resmas de papel sulfite

Alguém que preferiu não se identificar
Farmácia Camargo

R$ 400,00
Brindes para os Funcionários Destaque do Hospital da
Laguna de janeiro, fevereiro, março e abril/17
Sr. Válter Aguiar
R$ 60,00 por mês
Dr. Maurício Moysés Menezes e enfermeira 200 adesivos sobre Aleitamento Materno
Rosinete Silveira Ramos
Sra. Gabrieli da Silva Monteiro
80 unidades de sonda uretral e 03 unidades de sonda
enteral
Grupo Mulheres em Ação
Enxovais para a Associação de Voluntárias Mamãe Bebê
Sras. Marta Kistering Longo, Rosimere Medicamentos
Santana Figueiredo, Marta Kistering Longo
e Rosimere Santana Figueiredo
Dr. Oscar Fretta Ramos
02 cadeiras giratórias para os consultórios do Serviço de
Emergência
Grupo de Oração Carismática Católica
13 cobertores
Asilo Santa Isabel
05 colchões extrapiramidais
Sra. Gilda Maria de Oliveira Guedes
Lençóis
Dr. Oscar Fretta Ramos
02 cadeiras giratórias para os consultórios do Serviço de
Emergência
Alguém que preferiu não se identificar
24 litros de água sanitária
A todos, o nosso muito obrigado!
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
O Demonstrativo Financeiro do Hospital da Laguna será apresentado na próxima edição.
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos
Julho Agosto
Internações (total)
288
279
Percentual de internações SUS
85,0
83,0
Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios
18,0
21,0
Internações em Clínica Médica
160
147
Internações em Clínica Cirúrgica
46
52
Cirurgias
104
89
Internações em Pediatria
06
04
Internações em Psiquiatria
44
47
Internações em Obstetrícia
32
29
Partos
28
23
Córneas captadas
0
0
Taxa de ocupação hospitalar
49,12 56,77
Óbitos de pacientes internados
09
12
Transferências de pacientes internados
07
06
Consultas no Serviço de Emergência
3.502 3.591
Consultas ortopédicas
214
200
Consultas psiquiátricas
44
47
Cirurgias ambulatoriais
83
189
Transferências de pacientes atendidos na Emergência
02
06
Raios X (pacientes internos e externos)
2.105 2.078
Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)
1.917 2.036
Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)
150
146
Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)
40
64
Endoscopias digestivas de pacientes (pacientes internos e externos)
15
16

Eletrocardiogramas (pacientes 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

202
28
28

259
23
23

FUNCIONÁRIAS DESTAQUE
Junho – Enfermeira Rosinete Silveira Ramos
Julho – Jaqueline Garcia da Silva – Serviço de Enfermagem
ANIVERSARIANTES DE JULHO E AGOSTO
Dia
02/07
02
02
04
06
07
11
11
12
15
18
18
19
20
20
22
24
25
26
29
30
30
30
31
31
31
02/08
04
05
10
11
12
15
16
18
19
19
21
23
24

Aniversariante
Carlos Alberto Batista
Ana Karla de Oliveira
Jocélio Vicente
Eronice Alves Gomes Batista
Filipe David de Campos
Josué Heleodoro de Souza
Regina Ramos dos Santos
Caroline Fernandes
Maria das Dores Andrade Henrique
Jucemar Fernandes
Shirley Borges da Silva
Dr. Airton dos Anjos de Moraes
Monique Fernandes
Terezinha Fortunato Santos
Simone Zeferino Pereira
Dr. Mário Manuel Portela Martins
Mariéle Soares Alves
Jurema Pavarin
Débora Mendonça Vieira
Teresinha Aparecida Fernandes Caminha
Gláucia Soares
Dr. Guilherme Zimermann Kummer
Maryanne Gonçalves de Oliveira
Cláudia Rodrigues dos Santos
Josiane de Oliveira Marinho
Dr. André Luiz Moraes Souza dos Santos
Mirelle Graboski dos Passos
Elisângela Antunes do Livramento
Tatiana Fernandes
Roberto Norberto Machado
Rosimere Martins da Silva Cereja
Valmor Soares Júnior
Mauro Vargas Candemil
Rogério de Oliveira Gustavo
Rosiman da Silva
Graziela Cardoso
Dr. Fernando Henrique Souza Pache
Simone da Silva Duarte
Greyce da Silva Hermenegildo
Priscila Lopes Pereira

Serviço
Administração
Enfermagem
Portaria
Higienização
Enfermagem
Enfermagem
Direção
Psicologia
Administração
Manutenção
Enfermagem
Corpo Clínico
Cozinha
Enfermagem
Farmácia
Corpo Clínico
Enfermagem
Higienização
Farmácia
Enfermagem
Enfermagem
Emergência
Nutrição e Dietética
Higienização
Recepção
Corpo Clínico
Enfermagem
Tesouraria
Hotelaria
Radiologia
Enfermagem
Enfermagem
Direção
Portaria
Enfermagem
Enfermagem
Corpo Clínico
Enfermagem
Enfermagem
Costura
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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 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

