HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
JORNAL NOVO HORIZONTE
Informativo Mensal No. 05
Ano 13 – Junho/17
EDITORIAL
Querido leitor! A exemplo dos meses anteriores, junho nos trouxe fatos muito positivos... Na forma de
audiências e visitantes ilustres... Da reabertura do famoso brechó do Grupo Vida e Arte... Do anúncio do
não menos famoso Café Colonial da Associação de Voluntárias Mamãe Bebê... Da participação do Hospital
na procissão de Corpus Christi... Da implantação de uma Sala do Exame Preventivo do Câncer Ginecológico,
destinada às nossas funcionárias... E de uma palestra espírita que importantes reflexões nos trouxe... Todos
estes fatos ilustram muito bem algumas das circunstâncias em que vivemos, tais como a incessante busca por
parcerias, a espiritualidade latente no trabalho de cada um de nós e nossa vontade de inovar... Tudo isso apesar
da crise cada vez mais assustadora que nos cerca e nos envolve e, muitas vezes, contra quase tudo e quase
todos! Faz parte, não é mesmo? Em frente, então! Boa leitura e até a próxima edição.
Regina Ramos dos Santos – Presidente

NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Hospital recebeu visita do deputado Dóia Guglielmi
Na tarde de 15 de junho, a Direção do Hospital recebeu a visita do deputado estadual Dóia
Guglielmi, acompanhado pelo vereador Osmar Vieira. Na ocasião, foi discutida a pauta da audiência
que os representantes do Hospital teriam com o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Vicente
Caropreso, em Florianópolis.
Grupo Vida e Arte reabre brechó
Entre 17 de junho e 20 de outubro, as voluntárias do Grupo Vida e Arte estarão realizando seu
tradicional brechó, em benefício das alas psiquiátricas do Hospital da Laguna. Fica ao lado do Posto
de Gasolina Leão Beach, no Mar Grosso. Lá você poderá adquirir roupas, calçados e acessórios de
boa qualidade por preços bastante acessíveis. Participe!
Funcionárias do Hospital já têm exames preventivos no próprio local de trabalho
Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital da Laguna está disponibilizando, para
suas funcionárias, exames preventivos do câncer ginecológico no próprio local de trabalho. Aquelas
com mais de 40 anos também são encaminhadas para realização de mamografia. No final do mês,
prêmios doados pelas enfermeiras e nutricionista foram sorteados entre as funcionárias que fizeram
exames.

Hospital participou da procissão de Corpus Christi
Como faz todos os anos, o Hospital da Laguna participou dos preparativos da procissão de Corpus
Christi, elaborando um tapete em parceria com pacientes e funcionários das alas psiquiátricas.

Audiência com o Secretário de Estado da Saúde Dr. Vicente Caropreso

Na manhã de 20 de junho, a presidente Regina Ramos dos Santos, a diretora Marleni Preuss Cardoso
e a Secretária Municipal de Saúde Valéria Olivier Alves, acompanhadas pelos vereadores Osmar
Vieira e Rhoomening Souza Rodrigues, estiveram em audiência com o Secretário de Estado da
Saúde, Dr. Vicente Caropreso, em Florianópolis. Diversas reivindicações foram apresentadas tanto
pelo Hospital, como pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o Secretário comprometeu-se a
estudar a viabilidade de cada uma delas.
Hospital promoveu palestra espírita
No dia 21 de junho, às 16 horas, o Grupo Espírita do Hospital da Laguna promoveu palestra para os
funcionários sobre “O Bem e o Mal”, ministrada pelo Sr. Joel Ferreira Cardoso, do Centro Espírita
Fé, Amor e Caridade, a quem muito agradecemos.
Vem aí o Café Colonial da Associação Mamãe Bebê!
No dia 20 de agosto, às 16 horas, será 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. Os ingressos, ao preço de R$ 35,00, já podem ser encontrados com as
voluntárias ou no próprio Hospital. Você não pode perder!

Campanha para uso racional do Serviço de Emergência
Tendo em vista o grande número de pessoas que vêm ao Serviço de Emergência sem necessidade,
o Hospital e a Secretaria Municipal de Saúde sempre procuram conscientizar a população sobre o
uso racional deste serviço.
- Quem deve procurar o Serviço de Emergência?

Pessoas que necessitam de atendimento médico imediato, isto é, que estejam em situação de grande
sofrimento, correndo risco de morte ou apresentando doença ou condição que tenha que ser
combatida o mais rápido possível.
- Por que não se deve procurar a Emergência para consultas de rotina?
A consulta de rotina exige um interrogatório detalhado sobre a saúde do paciente, o registro das
alterações encontradas no seu prontuário, a realização de exames específicos e o acompanhamento
do caso pelo mesmo médico através da consulta de retorno, enfim inúmeras coisas impossíveis de
serem realizadas pelo plantonista.
Portanto, se você procurar a Emergência para este tipo de consulta, não irá receber o atendimento
adequado.
Além disso, você poderá estar atrapalhando o atendimento rápido e eficiente dos doentes que
realmente necessitam.
- Como você deve proceder?
Procure não deixar seu problema de saúde se agravar para, somente depois, procurar atendimento.
Faça o agendamento da consulta em sua Unidade de Saúde da Família.
Se for o caso, solicite dispensa do trabalho – a legislação trabalhista lhe dá este direito.
Portanto, se o seu caso não for considerado urgente, você deverá procurar atendimento na sua
Unidade de Saúde da Família e não no Serviço de Emergência do Hospital.
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.
- No dia 1º. de junho, às 14 h, o administrador Carlos Alberto Batista participou da reunião do Conselho
Municipal de Saúde, realizada na sede da Secretaria de Saúde.
- No dia 05, 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 09, às 19:30 h, representantes do Hospital da Laguna participaram da novena de Santo Antônio,
celebrada na Igreja Matriz.
- No dia 12, à tarde, técnicos das alas psiquiátricas do Hospital da Laguna participaram de reunião
promovida pelo Colegiado de Secretários Municipais de Saúde da Região, na sede da AMUREL, em
Tubarão, para tratar do novo fluxo de encaminhamento de pacientes dentro da Rede de Atenção Psicossocial.
- No dia 29, às 16 horas, o Pe. Itamar Faísca celebrou missa de ação de graças na Capela do Senhor dos
Passos.
- 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 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 médicohospitalar 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 – 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.
O último sorteado foi o Sr. Marfiso Felipe da Silva, que contribui com o Hospital desde 1º. de maio de
1996. 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 JUNHO
Dia
06

08

09

14 e
21

21

30

Tema
Treinamento
sobre Centro de
Custos

Profissionais responsáveis
Professor Rodney Wernke UNISUL

Público-Alvo

Promotor

Representantes dos
setores participantes

Hospital

Nutricionista Maryanne
Gonçalves de Oliveira

Funcionárias da Copa
e Cozinha

Hospital

Psicóloga Liliane Marques
Alves Seghetto

Profissionais de todos
os setores

Hospital

Farmacêutica Ana Paula
Martin

Equipes de
enfermagem, Farmácia
e Faturamento

Hospital

Evento
Microrregional de
Regulação

Secretaria de Estado da
Saúde/ Superintendência de
Serviços Especializados e
Regulação

Representantes dos
Serviços de
Faturamento e
Recepção

Criciúma

CCIH – Plano de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos
de Serviços de
Saúde - PGGRSS

Enfermeira Cinthya Ferreira
Corrêa Vieira

Profissionais de todos
os setores

Hospital

Boas práticas no
Serviço de
Alimentação
Palestra sobre A
Força do
Pensamento
Validade dos
medicamentos
após abertura da
embalagem
original

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
Voluntárias do Grupo Vida e Arte

Doações
Materiais para trabalhos manuais dos pacientes da Ala
Psiquiátrica São Francisco de Assis e Ala de Tratamento de
Dependência Química São Vicente de Paulo

Farmácia Camargo
Loja Maçônica Regeneração Lagunense
Sr. Casemiro Serafim Vargas
A todos, o nosso muito obrigado!

Brindes para os Funcionários Destaque do Hospital da
Laguna de janeiro, fevereiro, março e abril/17
01 cadeira de rodas
Medicamentos

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Receitas
Saldo do mês anterior
Repasses federais do SUS
Repasse estadual 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
Empréstimo bancário
Total
Despesas
Folha de pagamento
Saldo do 13º salário
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
Honorários
Oxigênio e outros gases medicinais
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

Março
22.406,41
465.337,41
0,00
94.000,00
25.167,50
22.829,00
28.051,28
4.222,90
3.509,70
339,53
1.451,00
22.283,08
767.000,00
1.456.597,81
Março
225.407,31
198.591,76
38.505,02
3.767,00
214.613,60
9.500,00
40.119,48
0,00
26.152,58
13.973,67
7.700,00
9.907,00
5.569,31
8.938,94
481,28
15.551,47
2.367,00
11.710,30
20.932,18
0,00
0,00
3.580,77
1.464,62
212,65
11.375,00

Abril
467.690,98
461.433,78
0,00
19.000,00
45.715,72
10.779,61
28.705,02
5.181,38
0,00
60,00
252,00
8.876,49
0,00
1.047.694,98
Abril
219.640,92
0,00
9.583,87
3.656,90
177.844,26
11.303,02
3.930,00
0,00
39.944,69
7.046,63
37.156,80
9.907,00
6.531,69
6.244,82
1.100,00
14.417,32
1.840,00
22.480,56
14.047,70
6.669,59
0,00
4.419,00
1.439,06
138,25
5.399,88

AHESC
FEHOSC
Investimentos estruturais
Outras despesas
Obrigações fiscais
Obrigações trabalhistas
Seguro de vida dos funcionários
Devolução de valor de convênio
Total

0,00
0,00
0,00
46.496,51
41.306,66
30.682,72
0,00
0,00
988.906,83

0,00
0,00
16.918,36
32.728,18
26.893,93
51.850,74
1.629,90
93.762,34
828.525,41

Saldos

467.690,98

219.169,57

DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Junho

Internações (total)

249

Percentual de internações SUS

89,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios

21,0

Internações em Clínica Médica

129

Internações em Clínica Cirúrgica

44

Cirurgias

97

Internações em Pediatria

05

Internações em Psiquiatria

44

Internações em Obstetrícia

27

Partos

23

Córneas captadas

0

Taxa de ocupação hospitalar

44,06

Óbitos de pacientes internados

07

Transferências de pacientes internados

11

Consultas no Serviço de Emergência

3.306

Consultas ortopédicas

220

Consultas psiquiátricas

44

Cirurgias ambulatoriais

127

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

02

Raios X (pacientes internos e externos)

1.991

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.929

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)

172

Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)

21

Endoscopias digestivas de pacientes (pacientes internos e externos)

24

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

169

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

23

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

23

FUNCIONÁRIA DESTAQUE DE MAIO
Rosinete Silveira Ramos – Serviço de Enfermagem
ANIVERSARIANTES DE JUNHO
Dia
1º.
03
04
06
08
09
10
11
15
17
21
23
24
28
29
29

Aniversariante
Ingrid Arsênio
Marcos Antônio de Andrade
Graziela Antônio José
Gláucia Vaez Motti
Maurício de Paula Carneiro
Daiana Cardoso Correa
Roselane Domingos Machado
Marcelo Ribeiro
Zenilda Pacheco dos Passos Bonifácio
Alessandre Jerônimo do Carmo
Ivo Perin
Helena Couto Martins
Marlene de Oliveira
Ajaúna Piovezano Diehl
Fernando Pedro de Oliveira
Anderson dos Santos Amorim

Serviço
Costura
Radiologia
Enfermagem
Terapia Ocupacional
Direção
Copa
Radiologia
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Conselho Fiscal
Professora de Artes
Enfermagem
Recepção
Manutenção
Higienização

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

