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EDITORIAL
Querido leitor! Em março, tivemos a apresentação, para os funcionários, das ações estratégicas
realizadas pelo Hospital em 2016, como também a reestruturação da Irmandade do Senhor dos
Passos, entidade que construiu o Hospital e o manteve por cerca de um século e meio. Abril, por
sua vez, foi marcado pela comemoração do aniversário de 162 anos da instituição. Tivemos uma
série de atividades que culminaram com a tradicional solenidade de entrega dos títulos de
Amigo do Hospital e Sócio Honorário, onde o Hospital homenageia as pessoas e entidades que,
de alguma forma, colaboraram com o seu trabalho no ano que passou ou que dedicaram parte de
suas vidas a esta casa centenária. Tivemos, ainda, integrando a programação de aniversário,
assembleia geral dos associados do Hospital para prestação de contas das atividades realizadas e
dos recursos recebidos em 2016 e o lançamento da segunda edição do Programa Vida Ativa,
destinado aos funcionários que se encontram acima do peso e/ou com deficiências nutricionais.
Abril também foi assinalado pela aproximação da Câmara de Vereadores e da própria
Prefeitura, como também pela busca da parceria das prefeituras vizinhas para substituição do
telhado da Ala Psiquiátrica São Francisco de Assis. Uma luta sem tréguas em prol das causas do
Bem. Faça parte desta luta. Juntos, seremos muito mais fortes. Boa leitura e até a próxima
edição.
Regina Ramos dos Santos – Presidente
NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Hospital apresentou resultados do Planejamento Estratégico aos funcionários
Na tarde de 31 de março, como faz todos os anos, a Direção do Hospital apresentou aos
funcionários as ações estratégicas realizadas pela instituição em 2016, bem como os resultados
das pesquisas de satisfação dos usuários e da comunidade. O Planejamento Estratégico do
Hospital foi implantado em fevereiro/2008, portanto há nove anos, graças à assessoria gratuita
do professor Dr. Maurício Fernandes Pereira. Uma equipe formada por diversas lideranças do
Hospital avalia, periodicamente, o alcance das ações programadas, reprogramando-as conforme
a necessidade.
Irmandade do Senhor dos Passos passou por reestruturação

O final de março marcou a reestruturação da Irmandade do Senhor dos Passos, fundada há 250
anos, com reformulação do estatuto e ingresso de novos membros. Foi esta entidade que
construiu o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos no local onde se encontra até
hoje, tendo sido responsável por sua manutenção por quase 150 anos. A partir do ano 2003, o
Hospital foi transformado em associação, passando a ser administrado por diretoria formada por
cinco membros natos, cinco eleitos e três conselheiros fiscais. Entre os membros natos,
encontra-se o provedor da Irmandade do Senhor dos Passos, cargo exercido atualmente pelo Sr.
Maurício de Paula Carneiro, tesoureiro do Hospital.
Hospital comemorou aniversário de 162 anos de fundação

No dia 03 de abril, o Hospital completou 162 anos de fundação. Para comemorar a importante
data, diversas ações foram realizadas, conforme a seguinte programação:
30 de março – 19 h – Missa comemorativa do aniversário do Hospital e da reativação da
Irmandade do Senhor dos Passos
Local: Capela do Senhor dos Passos
Celebrante: Pe. Nivaldo Ceron (Pastoral Hospitalar)
1º. de abril – Das 8 às 9 h – Programa Hospital e Comunidade
Local: Rádio Difusora
03 de abril – 14 h – Novena em louvor a São Francisco de Assis
Local: Capela do Senhor dos Passos
Celebrante: Sr. Jairo Barcelos e Grupo de Canto Paz e Bem
15 h – Corte do bolo de aniversário
Local: Sala do Senhor dos Passos (entrada da Capela)

07 de abril – 8 h – Realização de exames de saúde para funcionários
Local: Ambulatório de Ortopedia do Hospital da Laguna
08 de abril – Das 8 às 12 h – Hospital na Praça
Local: Centro Histórico

11 de abril – 20 h – Espetáculo Paixão de Cristo
Local: Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos
Promoção: Colégio Stella Maris
Entrada: 01 kg de alimento não perecível para ser doado ao Hospital

19 de abril - 18 h - Assembleia geral dos associados para apresentação do balancete e
das atividades realizadas em 2016
Local: Sala de Reuniões (5º. andar)
26 de abril – 19:30 h - Solenidade de entrega dos títulos “Amigo do Hospital da Laguna”
e “Sócio Honorário”
Local: Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos
27 de abril – 16 h – Missa de ação de graças
Local: Capela do Senhor dos Passos
Celebrante: A definir
No dia 26, às 19 h, no Centro Cultural, aconteceu o ponto alto da programação com a
tradicional solenidade de entrega do título de Amigo do Hospital da Laguna a 09 entidades e 55
pessoas e do título de Sócio Honorário ao Dr. Mário Manuel Portela Martins, Dr. Aldo Abrahão
Massih e Dr. Nílson Algarves. Na ocasião, também foram homenageados 15 funcionários que
não tiveram faltas, chegaram atrasados ou saíram cedo no ano que passou, como também duas
que se aposentaram. O Funcionário Destaque de 2016, o enfermeiro Marcel Barreto Machado,
também recebeu uma homenagem especial. Tivemos ainda o lançamento do Informativo Anual,
último trabalho do jornalista Álvaro de Oliveira, recentemente falecido. O evento foi encerrado
com a apresentação musical de Gero Perito, Neusa Preuss e Fernando Ilíbio.

Contatos com a Câmara de Vereadores
Na tarde de 05 de abril, a Direção do Hospital recebeu as visitas dos vereadores Cleosmar
Fernandes, Presidente da Câmara Municipal, e de Adilson Paulino, Presidente da Comissão de
Educação, Saúde e Assistência Social, que vieram se colocar à disposição para ajudarem a
buscar soluções para os antigos e graves problemas da instituição.
No dia 10, às 16:30 h, a convite do Presidente Cleosmar Fernandes, representantes do Hospital
participaram de reunião na Câmara, para que os vereadores Rodrigo Moraes e Thiago Alcides
Duarte pudessem apresentar os resultados dos contatos que fizeram em Brasília, na semana
anterior, com diversos deputados federais e com o próprio Ministro da Saúde, no sentido de
obterem recursos para o Hospital, como também a ampliação do credenciamento da instituição
na Rede de Urgência e Emergência, aí incluídos os dez leitos da UTI. O ex-prefeito Everaldo
dos Santos também participou das referidas audiências na capital federal. Infelizmente, por não
possuir ainda todas as Certidões Negativas de Débitos – CND, o Hospital não pode, no
momento, habilitar-se a receber verbas provenientes de convênios federais.
Agradecemos a todos pelas iniciativas tomadas.
Direção do Hospital reúne-se com o prefeito Mauro Candemil e com a Secretária de Saúde
Valéria Olivier Alves
Em 19 de abril, o prefeito Mauro Vargas Candemil visitou o Hospital, juntamente com a
Secretária Municipal de Saúde Valéria Olivier Alves. Na ocasião, a Direção/Administração da
entidade entregou ao prefeito uma série de reivindicações, entre elas a solicitação de aumento
do repasse financeiro mensal, por parte da prefeitura, já que continua sendo bastante inferior aos
montantes repassados pelas prefeituras da região aos hospitais das suas cidades. O prefeito
Mauro prometeu estudar a viabilidade de atender às solicitações formuladas.
Hospital realizou assembleia geral dos associados
No dia 19 de abril, às 18:30 h, a Direção do Hospital realizou assembleia geral dos associados
para apresentação do balancete de 2016 e das atividades realizadas. O prefeito Mauro Vargas
Candemil, membro nato da diretoria do Hospital, e a Secretária Municipal de Saúde Valéria
Olivier Alves também estiveram presentes.
Hospital solicita parceria das prefeituras da região para troca do telhado da Ala
Psiquiátrica São Francisco de Assis

Em 25 de abril, às 14 h, o assistente social Jorge Luiz de Oliveira representou o Hospital na
reunião realizada na sede da AMUREL, em Tubarão, com os secretários municipais de saúde, a
fim de solicitar parceria para a troca do telhado da Ala Psiquiátrica São Francisco de Assis. A
referida ala atende a pacientes de toda a região, da mesma forma que a Ala de Tratamento de
Dependência Química São Vicente de Paulo. Na mesma oportunidade, os médicos Dr. Roberto
Hamada e Dr. André Luiz Moraes Souza dos Santos apresentaram a todos os serviços
oferecidos pela Ala Psiquiátrica São Luiz, destinada a pacientes particulares e de convênios,
como também às prefeituras, mediante pagamento de valores diferenciados.
Hospital lança segunda edição do Programa Vida Ativa
Já se encontram abertas as inscrições para o Programa Vida Ativa, destinado aos funcionários
do Hospital da Laguna que estão acima do peso e/ou que apresentam distúrbios nutricionais.
Coordenado pela nutricionista Maryanne Gonçalves de Oliveira, o mesmo faz parte do
Programa Saúde do Trabalhador do Hospital e inclui, ao longo do ano, acompanhamento
nutricional, exames, atividades físicas e ações educativas.
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 06 de março e 03 de abril, 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.
- Nas tardes de 07 de março e de 12 de abril, voluntárias do Grupo Vida e Arte estiveram
reunidas com representantes do Hospital para definir as prioridades de investimento deste ano,
ficando definido que o auxílio à substituição do telhado da Ala Psiquiátrica São Francisco será
o foco dos trabalhos.
- Nos dias 09 de março, 07 e 27 de abril, às 14 h, o administrador Carlos Alberto Batista
participou das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, realizadas na sede da Secretaria de
Saúde.
- Durante os meses de março e abril, o administrador Carlos Batista presidiu diversas reuniões
da Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo de analisar as
contas da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao ano passado.
- Em 27 de março, representantes do Hospital tiveram reunião na Secretaria Municipal de
Saúde para definição das metas do Plano Operativo relativo ao contrato de prestação de
serviços ao SUS.
- Em 30 de março, às 19 horas, e em 27 de abril, às 16 horas, foram realizadas missas na
Capela do Hospital.
- Na noite de 1º. de abril e na tarde do dia 02, foram realizadas as tradicionais procissões do
Senhor dos Passos pela Irmandade Santo Antônio dos Anjos.
- Na noite de 08 de abril, o administrador Carlos Alberto Batista e outras pessoas ligadas ao
Hospital participaram da formatura de mais uma turma de técnicos em enfermagem do
Centro Educacional em Saúde Garra.
- Na manhã de 10 de abril, Elisabeth Cardoso, do Serviço de Apoio Administrativo,
representou o Hospital na solenidade de inauguração da sede da Rede Feminina de
Combate ao Câncer.
- No dia 18 de abril, às 19 h, o Conselho Fiscal se reuniu para analisar o balancete do Hospital
relativo ao ano de 2016, elaborado pela Contasul.

- 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);
- 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 19:00 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 contemplados foram:
- Sr. Sadraque Benedito de Souza
Contribuinte desde 01/01/01
- Sra. Glória Silva Cardoso, residente na Madre
Contribuinte desde 01/02/16
Eles ganharam uma linda manta doada pelo próprio Hospital, que deverá ser procurada no
horário comercial, diretamente na Secretaria do Hospital, com o funcionário Bruno.
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 MARÇO E ABRIL
Dia

Tema

Profissionais
responsáveis

10/03

Palestra sobre
Telhado de Vidro

Assistente social
Jorge Luiz de
Oliveira

15

24 e 27

29

Integração dos
funcionários novos

Noções básicas sobre
higienização das
mãos

Treinamento sobre

Público-Alvo

Promotor

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira e psicóloga
Caroline Fernandes

Funcionários novos
dos diversos setores

Hospital

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira

Equipe de
enfermagem e de
hotelaria

Hospital

Assistente social
Jorge Luiz de

Lideranças em geral

Hospital

avaliação dos
funcionários
06/04

07

17, 18, 19,
20 e 24

Palestra sobre os
valores do Hospital

Noções sobre
higienização
hospitalar

Curso de prevenção
de acidentes para
componentes da
CIPA

Oliveira
Assistente social
Jorge Luiz de
Oliveira

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira

Funcionários da
hotelaria

Hospital

Luciano de Lima
Silva - LAVORI

Componentes da
CIPA e funcionários
convidados

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
Copobras – São Ludgero
Grupo Vida e Arte

Doações
10 mil copos e 5 mil copinhos descartáveis
Materiais para trabalhos manuais para os pacientes das alas
psiquiátricas
Alguém que preferiu não se identificar
01 cesta básica
Sra. Aldir José Michels
01 cadeira de banho
Colégio Stella Maris
237 itens de gêneros alimentícios
Sra. Fabiana Pascoal Guedes
01 cesta básica
Sr. Fernando de Oliveira
Medicamentos
Sr. Rafael Rodrigues Mariano
04 latas de suplemento alimentar
Alguém que preferiu não se identificar
3.595 itens de materiais médico-hospitalares
Sociedade Amigos da Caputera
R$ 2.296,00 para compra de portas para a Unidade de
Clínica Médica e Cirúrgica
Paróquia Santo Antônio dos Anjos e à Pela cedência deste espaço e pelo empréstimo dos artigos
administração e funcionários do Centro de decoração para a solenidade de entrega dos títulos de
Cultural
Amigo do Hospital e Sócio Honorário
Sr. Emerson Carneiro
Pela sonorização do evento
Cantores Gero Perito, Neusa Preuss e Pela apresentação musical
Fernando Ilíbio
Srta. Rochely Fernandes Figueiredo
Mestre de cerimônias
Srta. Cheyenne Andrade Leandro
Pela elaboração do material áudio-visual
Sr. Amílton Manoel Leandro
Pelo empréstimo do telão
Imprensa local
Pela divulgação da programação de aniversário
Funcionários do Hospital e voluntários
Que participaram da organização do evento
A todos, o nosso muito obrigado!
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Receitas
Saldo do mês anterior
Repasses federais do SUS

Janeiro
7.551,26
757.610,01

Fevereiro
53.625,87
583.032,26

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
Total
Despesas
Folha de pagamento
Saldo do 13º salario
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 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
Saldos

0,00
19.000,00
22.946,15
18.448,83
31.667,12
4.922,20
2.552,95
282,00
2.004,00
21.196,01
888.180,53
Janeiro
230.140,05
0,00
0,00
4.357,40
216.806,15
23.154,40
9.274,39
0,00
23.964,85
14.043,60
11.936,00
13.775,88
0,00
6.036,92
3.304,99
980,00
16.073,38
1.578,00
5.660,80
31.141,77
7.080,57
0,00
4.341,94
766,18
240,71
10.928,27
0,00
0,00
0,00
95.541,76
18.027,06
84.584,64
814,95
834.554,66
53.625,87

0,00
169.000,00
0,00
27.865,85
8.821,64
4.781,09
1.772,40
386,00
708,00
10.306,93
860.300,04
Fevereiro
232.641,30
5.339,31
21.718,37
4.256,60
245.333,51
7.000,00
17.254,51
0,00
27.447,82
12.129,37
0,00
7.558,09
0,00
3.312,56
4.501,04
182,00
15.934,20
1.578,00
1.028,00
52.136,96
5.148,77
0,00
4.051,41
1.139,53
179,25
12.810,44
0,00
0,00
0,00
57.101,08
36.231,93
61.064,63
814,95
837.893,63
22.406,41

Dados: Relatórios do Contasul
*Dívidas remanescentes ainda não parceladas – R$ 1.500.000,00 aproximadamente
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Março

Abril

Internações (total)

274

242

Percentual de internações SUS

89,0

90,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios

16,0

18,5

Internações em Clínica Médica

138

116

Internações em Clínica Cirúrgica

46

44

Cirurgias

124

88

Internações em Pediatria

03

0

Internações em Psiquiatria

47

44

Internações em Obstetrícia

42

38

Partos

40

31

Córneas captadas

0

0

43,54

47,33

Óbitos de pacientes internados

06

12

Transferências de pacientes internados

12

02

3.785

3.155

Consultas ortopédicas

225

213

Consultas psiquiátricas

47

44

Cirurgias ambulatoriais

98

150

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

02

04

Raios X (pacientes internos e externos)

1.903

1.737

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.677

1.609

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)

128

147

Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)

43

36

Endoscopias digestivas de pacientes (pacientes internos e externos)

25

16

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

238

172

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

40

38

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

40

38

Taxa de ocupação hospitalar

Consultas no Serviço de Emergência

FUNCIONÁRIOS DESTAQUE
Janeiro – Elisângela Antunes do Livramento – Serviço de Tesouraria
Fevereiro – Filipe David Campos – Serviço de Enfermagem
Março – Cláudia Rodrigues dos Santos – Serviço de Higienização
ANIVERSARIANTES DE MARÇO E ABRIL

Dia
04/03
10
10
12
12
12
15
16
16
18
22
23
24
24
28
31
1º./04
02
03
06
07
07
09
10
13
15
17
19
20
23
24
24
26
28
29

Aniversariante
Edinéia Camilo
Greyciane Silvano da Silva
Jaciane Machado dos Santos
Marie Alexsandra da Silva
Renieri Fernandes Oliveira
Rosimara Pereira dos Santos
Dr. Vladimir Castilha
Rosângela Brum F. dos Santos
Renata da Rosa Silva
Cleosmar Fernandes
Josiane das Dores Martins
Cheyenne de Andrade Leandro
Lúcia Helena de Oliveira Monteiro
Ísis de Oliveira
Daniela Martins Costa Turíbio
Dr. Sílvio Barbosa de Castro
Elisabeth Pacheco Cardoso
Ana Paula Fernandes Eufrázio
Andreia Tomaz Pereira
Dra. Tatiana Mansur Blosfeld
Rosa Monteiro
Erika Silva Cardoso
Dra. Maricélia Brito
Liliane Marques Alves Seghetto
Kelly Morgana Cardoso
Larissa da Silva Ferreira
Dr. José Antônio Castro Júnior
Dr. Celso Palma
Rosinete Silveira Ramos
Antônia Mendes Varela
Minervina Aguiar Domingos
Luís Fernando Rosa Vicente
Maria das Dores de Souza
Rochely Fernandes Figueiredo
Iandra Oliveira do Amaral

Serviço
Enfermagem
Enfermagem
Copa
Enfermagem
Copa
Enfermagem
Corpo Clínico
Enfermagem
Faturamento
Direção
Enfermagem
Faturamento
Higienização
Copa
Enfermagem
Corpo Clínico
Administração
Enfermagem
Farmácia
Corpo Clínico
Lavanderia
Enfermagem
Fonoaudiologia
Psicologia
Copa
Enfermagem
Corpo Clínico
Corpo Clínico
Enfermagem
Enfermagem
Higienização
Enfermagem
Administração
Faturamento
Enfermagem

DATAS
24 de março – Dia Mundial de Combate à Tuberculose
03 de abril – Aniversário de fundação do Hospital da Laguna
07 de abril – Dia Mundial da Saúde

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

