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EDITORIAL
Querido leitor! Para o Hospital, maio foi um mês repleto de comemorações... Começando pelo Dia do
Trabalhador, quando nossos profissionais participaram do tradicional Dia do Pedal, promovido pelo
SESC e por outras entidades... Além disso, o SESC reconheceu o Hospital como empresa prestadora de
serviços e nossos funcionários passaram a contar com toda a gama de serviços oferecidos por aquela
instituição. Depois, veio o Dia das Mães e, por coincidência, as mães e bebês atendidos em nossa
Maternidade passaram a contar, a partir deste mês, com uma moderna mesa de parto, doada ao Hospital
por um time de mães que não se cansa de trabalhar pela melhoria do referido setor – as voluntárias da
Associação Mamãe Bebê. E, para melhorar ainda mais a assistência prestada por nossa Maternidade,
outros equipamentos estão sendo adquiridos com recursos originários de convênio concedido pelo
Estado, por indicação da deputada estadual Dirce Heiderscheidt. Também tivemos as comemorações da
Semana da Enfermagem, instituída no Brasil a partir de 1960 – presentes, palestras, orações, mas,
sobretudo, muito trabalho, marcaram a programação. Além disso, outro time de primeira grandeza (o
Grupo Vida e Arte) promoveu mais um jantar dançante em benefício da Ala Psiquiátrica São Francisco
de Assis e da Ala de Tratamento de Dependência Química São Vicente de Paulo. Na tradicional missa
de ação de graças, o Hospital ganhou um presente muito especial – uma imagem de Santa Paulina,
doada por um devoto da nossa comunidade. Por fim, tivemos a comemoração do Dia Mundial Sem
Fumo (31 de maio), marcado pela distribuição de materiais educativos a funcionários, pacientes e
visitantes, em parceria com a Gerência Regional de Saúde, no sentido de informá-los sobre os males
causados pelo hábito de fumar. A todos estes parceiros (e àqueles outros de todas as horas), os nossos
mais sinceros agradecimentos. Vocês tornam nossa luta muito mais amena. Que Santa Paulina abençoe
a todos! Boa leitura e até a próxima edição!
Regina Ramos dos Santos – Presidente
NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Hospital participou da programação do Dia do Trabalhador

Na manhã de 1º. de maio, o Hospital participou da programação do Dia do Pedal, promovido pelo
SESC, na Praia do Mar Grosso. Na ocasião, foram disponibilizados aos participantes daquele
tradicional passeio ciclístico em homenagem ao Dia do Trabalhador exames de glicemia,
verificações de pressão, peso e índice de massa corporal, graças ao apoio do SESC, Rotary Club
Laguna e Centro Educacional em Saúde Garra.
Maternidade ganha nova mesa de parto
Em maio, as voluntárias da Associação Mamãe Bebê doaram à Maternidade do Hospital da
Laguna uma moderna mesa de parto, no valor de R$ 20.100,00, em substituição à mesa
anterior que tinha mais de 30 anos. Às voluntárias, os nossos mais sinceros agradecimentos por
este equipamento que trouxe mais conforto e segurança para mães, bebês e profissionais do
setor.

Deputada Dirce Heiderscheidt destinou recursos para o Hospital
Em maio, o Hospital da Laguna recebeu R$ 50 mil, através de convênio celebrado com a
Secretaria de Estado da Saúde, por indicação da Deputada Estadual Dirce Heiderscheidt, a
quem muito agradecemos. O recurso será utilizado para compra de equipamentos para a
Maternidade e da UTI.
Hospital comemorou a Semana da Enfermagem
Entre 12 e 20 de maio, comemora-se, em todo o Brasil, a Semana da Enfermagem. No Hospital
da Laguna, diversas atividades foram realizadas, com o objetivo de comemorar a importante
data: Palestra Motivacional “Atendendo com Amor”, ministrada pela psicóloga Liliane
Marques Alves Seguetto; participação de enfermeiros no Programa Hospital e Comunidade, da
Rádio Difusora; novena em honra a São Francisco de Assis, celebrada pelo Sr. Jairo Barcelos e
pelo Grupo de Canto Paz e Bem; Treinamento sobre Medicamentos e Restrição Mecânica,

ministrada pelos enfermeiros dos diversos setores; e palestra sobre Parada Cárdio-Respiratória,
pelo cardiologista Dr. José Carlos Spillere.

Capela do Hospital ganhou imagem de Santa Paulina
No dia 25 de maio, às 19 h, houve missa na Capela do Senhor dos Passos, celebrada pelo Pe.
Nivaldo Ceron, da Pastoral Hospitalar. A celebração também serviu para comemorar a doação
à Capela de uma imagem da Santa Paulina pela Congregação das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição de Nova Trento, através do Sr. Tarcísio Feller, a quem muito agradecemos.

Grupo Vida e Arte promoveu jantar dançante
O Grupo Vida e Arte promoveu, em 27 de maio, às 20:30 h, no Praia Clube, o jantar dançante
“Uma Noite de Outono”, com animação da Banda Juízo Final. Toda a renda arrecadada será
revertida em favor da Ala Psiquiátrica São Francisco de Assis e Ala de Tratamento de
Dependência Química São Vicente de Paulo. Agradecemos às voluntárias por mais esta

iniciativa, como também a todos os que, direta ou indiretamente, colaboraram com o sucesso
do evento.

Hospital distribuiu folhetos sobre os males causados pelo tabagismo

Para marcar a passagem de 31 de maio – Dia Mundial Sem Fumo, a Comissão de
Humanização do Hospital da Laguna distribuiu folhetos a pacientes, visitantes e funcionários,
com o objetivo de informar sobre os danos que o cigarro causa ao organismo. Os materiais
educativos foram fornecidos pela Gerência Regional de Saúde, a quem agradecemos.
Funcionários do Hospital passaram a contar com os benefícios concedidos pelo SESC
Tendo em vista que o Hospital da Laguna é uma empresa prestadora de serviços, o SESC
concedeu aos nossos funcionários e seus dependentes, a partir de maio, os mesmos benefícios
concedidos aos comerciários, tais como descontos em academia, restaurante, viagens,
assistência odontológica, cursos, entre tantos outros serviços.

Campanha para uso racional do Serviço de Emergência
Tendo em vista o grande número de pessoas que procuram o 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 02 de maio, 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 04 de maio, às 14 h, o administrador Carlos Alberto Batista participou da reunião do
Conselho Municipal de Saúde, realizada na sede da Secretaria de Saúde.
- Por ocasião do Dia das Mães (14 de maio), as mães que trabalham no Hospital foram
homenageadas pela Direção da entidade, através da Comissão de Humanização, como também pela
Associação de Funcionários do Hospital da Laguna.
- Em 23 de maio, às 19 h, houve reunião da Diretoria do Hospital.
- Na manhã de 29 de maio, o administrador Carlos Alberto Batista participou de reunião na sede da
Secretaria Municipal de Saúde para tratar de diversos assuntos.
- No dia 30 de maio, representantes do Hospital participaram, em Criciúma, de reunião sobre o
Sistema de Regulação do SUS – SISREG.
- Na tarde de 30 de maio, a presidente Regina Ramos dos Santos participou de reunião com o
vereador Osmar Vieira, na Câmara de Vereadores, a fim de tratar da pauta da audiência com o
Secretário de Estado da Saúde Dr. Vicente Caropreso.
- 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
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);
- 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.
A última sorteada foi a Sra. Zilda Felizardo Mendonça, que contribui com o Hospital desde 1º. de
novembro de 1997. Ela poderá retirar seu prêmio na Secretaria do Hospital, durante o horário
comercial.
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 MAIO
Dia

Tema

12

Semana de
Enfermagem –
Palestra sobre
Atendendo com
Amor

16 e 17

Segurança do
paciente – manejo do

Profissionais
responsáveis

Público-Alvo

Promotor
Hospital

Psicóloga Liliane
Alves Marques
Seghetto
Enfermeiros Luís
Fernando Vicente,
Rosângela Brum

Profissionais de
todos os setores
Equipes de
enfermagem

Hospital

19

paciente com
agitação psicomotora
Semana de
Enfermagem Parada cárdiorespiratória e noções
de Eletrocardiograma
(ECG)

Fernandes e Mariana
Canto dos Santos
Hospital
Dr. José Carlos
Spillere cardiologista

Equipes de
enfermagem e
equipes de apoio

29

Humanização e
acolhimento

Psicóloga Liliane
Alves Marques
Seghetto

Equipe de
enfermagem das
alas psiquiátricas

31

Vamos ser exemplos
e praticar o bom
convívio no ambiente
de trabalho?

Psicóloga Liliane
Alves Marques
Seghetto

Lideranças dos
diversos setores

Hospital

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
Deputada Estadual Dirce Heiderscheidt e
Secretaria de Estado da Saúde
Associação de Voluntárias Mamãe Bebê
Congregação das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição de Nova Trento e Sr. Tarcísio
Feller
Loja Maçônica República Juliana
Alguém
que
preferiu
não
se
identificar
Agroforte - Caputera
Farmácia Camargo
Sra. Maria Duarte dos Santos
Alguém
que
preferiu
identificar

não

se

Doações
R$ 50 mil para compra de equipamentos para a
Maternidade e UTI
01 mesa de parto no valor de R$ 20.100,00
01 imagem de Santa Paulina para a Capela do
Senhor dos Passos
01 cadeira de rodas
500 jogos de lençóis de casal
05 galões de cloro e 10 galões de desinfetante
Brindes para os Funcionários Destaque de janeiro,
fevereiro, março e abril/17
06 colheres, 06 garfos e 06 facas
Medicamentos

A todos, o nosso muito obrigado!
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Na próxima edição, apresentaremos o Demonstrativo Financeiro referente aos meses de março, abril e
maio.
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Maio

Internações (total)

256

Percentual de internações SUS

86,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios

14,0

Internações em Clínica Médica

141

Internações em Clínica Cirúrgica

33

Cirurgias

72

Internações em Pediatria

02

Internações em Psiquiatria

53

Internações em Obstetrícia

27

Partos

24

Córneas captadas

0
47,80

Taxa de ocupação hospitalar
Óbitos de pacientes internados

06

Transferências de pacientes internados

08
3.371

Consultas no Serviço de Emergência
Consultas ortopédicas

192

Consultas psiquiátricas

53

Cirurgias ambulatoriais

150

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

04

Raios X (pacientes internos e externos)

2.174

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.929

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)

155

Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)

45

Endoscopias digestivas de pacientes (pacientes internos e externos)

21

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

141

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

24

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

24

FUNCIONÁRIOS DESTAQUE
Na próxima edição, apresentaremos os Funcionários Destaque de maio e junho.
ANIVERSARIANTES DE MAIO
Dia
07
08
09
12
13
16
17
20
20
23
23
25

Aniversariante
Adriana Michela de Souza
Karine Terra Nunes
Mylene Justino Vieira
Maria Aparecida Monteiro Rodrigues
Adriana David dos Santos
Maria Araci Barbosa Pontes
Pauline Brum Mariano
Inajara Ponciano Araújo
Dr. Fernando Oliva da Fonseca
Fernanda Salvador Resende
Andréa Faleiro Pinheiro
Cristina Correa
DATAS

Serviço
Enfermagem
Lavanderia
Recepção
Enfermagem
Enfermagem
Tesouraria
Enfermagem
Tesouraria
Corpo Clínico
Recepcção
Enfermagem
Higienização

1º. de maio – Dia do Trabalhador
De 12 a 20 de maio – Semana da Enfermagem
14 de maio – Dia das Mães
31 de maio – Dia Mundial Sem Fumo
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

