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NOSSO PRESIDENTE

Hospital San Julian

NOSSO PRESIDENTENOSSO PRESIDENTENOSSO PRESIDENTE

    Em todas as avaliações feitas pelos órgãos oficiais da Saúde e Ministério Público, sempre foi bem avaliada. O atendimento
é para  pacientes com transtornos mentais,  depressão grave e usuários de todas as  drogas. Nosso tratamento é 
integrado com as diretrizes da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e Ministério da Saúde  com as quais temos
próximo, direto e bom entendimento.  O Hospi tal San Julian, já atendeu mais de  duzentos mi l pacientes no seu histórico.
Tem credibi lidade no âmbi to médico hospi talar  brasi leiro, bem como na sociedade brasi leira.  
  

Prof. Dr. Affonso Antoniuk
Presidente da associação san julian,

AMIGOS E COLABORADORES -
hospital san julian

Sandro leão sávio
diretor administrativo DA ASSOCIAÇÃO 

SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES 
 HOSPITAL SAN JULIAN 

   F u n d a d o  e m  1 . 9 6 8 ,  5 0  a n o s  d e  e x i s t ê n c i a ,   5 0  a n o s  d e  m u i t a s  
batalhas para permanecermos de portas abertas. Hoje podemos dizer que
somos vencedores, pois uma instituição que é referencia em nosso Estado, 
que tem 100% de sua receita proveniente do SUS – Sistema Único de Saúde, 
só pode ser por competência, merecimento e principalmente por Deus. 
Possuímos uma estrutura física moderna e adequada, seguimos todas
as diretrizes e portarias do Ministério da Saúde e demais órgãos federais,
estaduais e municipais

   Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada, atualizada, 
dedicada e comprometida, fato este que nos eleva a ser referencia em nosso
estado. Abrimos o Hospital a universidades, faculdades e escolas técnicas
para campos de estágios, ou seja, estamos caminhando para tornarmos
um Hospital-Escola. Iniciamos o Programa de Residência Médica, o qual já
se destaca dentre os melhores, se não o melhor. Sabemos, infelizmente,
que muitos hospitais fecharam suas portas. Porém, o nosso diferencial se
deu por acreditarmos que era possível permanecer, e enquanto muitos hospitais se preparavam para o fechamento, nós
fomos à contra mão, investindo, modernizando, qualificando e principalmente acredi tando, e é por isso que estamos 
aqui, e vocês podem ver o que é a nossa Insti tuição.

   Podemos garantir a todos que não queremos ser o maior, mas com certeza absoluta, queremos ser o melhor!

   Ainda estudante,  Prof. Dr Affonso Antoniuk pensava em construir um hospital
psiquiátrico que a tendesse os mais necessi tados.   E  fo i  assim que com
alguns colegas médicos  e profissionais de outras áreas, que escolheu  o local onde
hoje se si tua o Hospi ta l  San Ju l ian na cidade de Piraquara.  In ic iamos os 
tra b a l h o s  em  1 9 6 8 ,  h á  5 0  a n o s ,   pa ssa m o s  p or  v á ri a s  tu r b u l ê n c i a s  e  
d i f i cu ldades f i nanceiras ,  po is  somente  a tendemos pac i entes  do  SUS e  
aporte de doações.

   Começamos com 20 lei tos, hoje colocamos a disposição da sociedade 400
lei tos, masculinos, sendo 60 lei tos para adolescentes.   O staff do hospi tal é
aproximadamente 200  funcionários, todas as atividades estão contempladas 
com profissionais capacitados. Oferecemos residência para formação de médicos
psiquiátricos, que é oficial do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde,
mantendo convênio com várias Universidades.
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MISSÃO

VISÃO

VALORES
“Realizar tratamento interdisciplinar,
 intensivo e humanizado de excelência
 para casos clínicos de alta gravidade e
 complexidade, buscando dentro da 
 realidade do indivíduo, sua reinserção
 ao meio social, familiar e laboral”.

“Ser referência nacional em qualidade,
 no âmbito do Sistema Único de Saúde
 – SUS, no atendimento interdisciplinar 
em saúde mental para casos clínicos
de alta complexidade e gravidade”.

Ética: Ser e agir de forma íntegra e 
responsável, atendendo aos preceitos
de igualdade e transparência;

Humanização: Respeitar a diversidade
no processo de promoção da saúde,
proporcionando relacionamentos
diferenciados, solidários e responsáveis;

Excelência: Atuar na satisfação das 
necessidades dos usuários e na melhoria
contínua dos processos e dos resultados.

    É com muito orgulho e alegria que o Hospital San Julian apresenta o seu relatório de atividades e Balanço Social 2018, 
edição especial em comemoração aos 50 anos de sua fundação. Reunimos nesta edição um pouco da nossa história, 
dos momentos desafiadores que enfrentamos, também dos momentos especiais que nos trouxe a certeza de que 
estamos tri lhando o caminho certo.

   O  re l a t ó r i o  d e  a t i v i d a d es  te m  c o m o  e i x o ,  d i v u l g a r  c o m  é t i c a ,  t ra n s p a r ê n c i a  e  h u m a n i z a ç ã o  o  t ra b a l h o
realizado junto aos nossos pacientes,   fami liares,  funcionários,  colaboradores e parceiros,  a lém de apresentar 
as  i n i c ia t i vas desenvo lv idas pe lo  Hospi ta l  San Ju l ian .

  A  permanente  dedi cação em tornar  púb l i co  o  traba lho rea l izado,  bem como a i ncessante  busca por  novos

parceiros trouxe dois valiosos reconhecimentos: o SELO DOAR  (PADRAO DE GESTAO E TRANSPARÊNCIA) e estar entre

200 M ELHORES ONGS DO BRAS IL ,  ambas certificações fornecidas pe lo  Inst i tu to  Doar .

~ ~
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c o n h e ç a  u m  p o u c o  
d a s  n o s s a s  u n i d a d e s

^

UNIDADE 

JELLINEK
Com 240 leitos masculinos 

destinados ao tratamento

para DEPENDENTES QUIMICOS.

UNIDADE 
RACHED

Com 60 leitos para

ADOLESCENTES do sexo masculino,

destinado ao tratamento 

para DEPENDENCIA QUIMICA. ´

EM 2018

2.985
FORAM

INTERNAMENTOS

BION
Com 100 leitos masculinos,
destinada ao tratamento de
portadores de TRANSTORNOS

MENTAIS.

UNIDADE 

por quem lutamos 
   O Hospi tal San Julian é especializado no tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas com
dependência química, em 2018 foram 2.985 internamentos em nossas 03 unidades de tratamento. Estes internamentos
ocorrem a través do  Programa d e  Tra tamento  Inst i tuc iona l  que  é  espec i f i co  para  cada  un idad e  d e  i n ternação ,  
de acordo com cada patologia e a faixa etária do paciente. Todos os internamentos se dão através de encaminhamentos
da Central  de Regulação de Lei tos do Paraná (SUS).

   Hoje colocamos a disposição da COMUNIDADE PARANAENSE, mais de 400 LEITOS, destinados ao sexo masculino, sendo
tra tados ado lescentes com idade mínima de 12 anos,  a té  a  fase adu l ta ,  sem restrição de idade.  

^ ´
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NOSSA HISTÓRIA 

FUNDAÇÃO INAUGURAÇÃO

ATENDIMENTO 
SOMENTE PARA 

HOMENS

1968 1973 1975

INAUGURAÇÃO DA
NOVA UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES
60 LEITOS

2016 2017

INPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA MÉDICA 
EM PSIQUIÁTRIA

   Em ju lho de 2018 o Hospi ta l  San Ju l ian completou 50  ANOS ,  foram anos de traba lho árduo,  de mui ta  luta ,
de grandes enfrentamentos,  mas 50 anos gra ti f icantes por oferecer aos nossos paci entes a possibi l idade
de transformar sua v ida.

2013

INAUGURAÇÃO
DA LAVANDERIA

HOSPITALAR

2015

REFORMA DA
CLÍNICA II

UNIDADE JELLINEK



1985

1985

2016
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MAIS DE 

CONSTRUÇÃO
DA NOVA UNIDADE
DE ATENDIMENTO

CONSTRUÇÃO 
DA NOVA

ENFERMARIA

INAUGURAÇÃO
DA HORTA

1985

1985 1986 1987

2016

2018 2018

CONSTRUÇÃO 
DE NOVOS BANHEIROS 

PARA A UNIDADE
JELLINEK

ESTÁ ENTRE AS 
200 MELHORES
ONGS DO BRASIL

MAIS DE 

INTERNAMENTOS AO LONGO DESTES 50 ANOS200 MIL

CONSIDERADO
REFERÊNCIA
NACIONAL

19922004

CRIADA A 
ASSOCIAÇÃO SAN JULIAN

AMIGOS E COLABORADORES

2008

INAUGURAÇÃO DA
UNIDADE DE INTERNAMENTO

PARA ADOLESCENTES 
30 LEITOS
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INTERNAMENTOS

2.985

475
INTERNAMENTOS DE 

ADOLESCENTES

8.489
CONSULTAS  

PISIQUIÁTRICAS
(AMBULATORIAIS)

MÉDICO CLÍNICO
(CONSULTAS)

18.882

60.912
MÉDICO PSIQUIATRA

(CONSULTAS)

PSICOLOGIA 
(ATENDIMENTOS)

23.800

11.904
SERVIÇO SOCIAL 
(ATENDIMENTOS)

T.O11.904
TERAPIA 

OCUPACIONAL
(ATENDIMENTOS)

11.904
EDUCADOR FÍSICO
(ATENDIMENTOS)

3.571
MUSICOTERAPIA

NOSSAS CONQUISTAS 



9

TRANSFORMANDO VIDAS 

“Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos.”
(Winston Churchi ll)

    Ao completar 50 anos, um dos maiores desafios para o Hospi tal San Julian foi reestruturar a captação de recursos,
 buscando além de fontes financeiras, consolidar novos parceiros. Compreendemos que através de planejamento com o
 cumprimento destas medidas, conseguimos proporcionar melhoria constante em  nossa estrutura, oferecendo mais
 qualidade em nossos internamentos e atendimentos.

Hospital 
San Julian

NOTA 
PARANÁ

R$ 25.853,31

R$ 9.434,00

r$ 38.496,17

PENAS PECUNIÁRIAS
 DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO

EMPRESAS E 
VENDEDORES
QUE EXPÕE 
NO HOSPITAL

R$ 6.718,00

DOAÇÕES DE 
PESSOAS FÍSICAS

R$ 44.975,55

DOAÇÕES DE
 PESSOAS JURÍDICAS

EMENDAS 
PARLAMENTARES

R$ 900.000,00

ENCAMINHAMENTOS 
DE EXAMES - DAPI

198

EVENTOS

CAMPANHA
 INSTITUCIONAIS

(Se Transformando 
em valores)

BAZAR DE
 ROUPAS

R$ 703.618,14
(Se Transformando 

em valores) (Agasalho e Cuecas)

402 peças

R$ 854,39

BAZAR DA 
RECEITA FEDERAL

R$ 1.375,00
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nossos profissionais 

   G a ra n t i r  a te n d i m e n to  d e  e x c e l ê n c i a ,  e x i g e - s e  u m a  e q u i p e  d e  f u n c i o n á ri o s  e  c o l a b ora d ores  d e d i c a d o s  e  
comprometidos com a transformação de v ida destes paci entes,  assi m como acredi tar  na missão do Hospi ta l .

PRESIDENTE

AFFONSO
ANTONIUK

VICE
PRESIDENTE

 MERON DACZUK
NETO

CONSELHO FISCAL

ALEXEI AFFONSO
 SCHRAPPE ANTONIUK

CONSELHO FISCAL

ANDREY DACZUK 

DIRETOR CLÍNICO

RODRIGO MANZOCKI 
MAGALHÃES

DIRETOR TÉCNICO

RICARDO
SBALQUEIRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

SANDRO 
LEÃO SÁVIO 

VALDOMIRO
 HATLAN 

TESOUREIRO

WILSON DACIUK 
SECRETÁRIO

LEONEL ALVES
 JUNIOR 



DIREÇÃO
CLÍNICA-
TÉCNICA

ASSISTENTES 
SOCIAIS

EDUCADORES
FÍSICOS

EDUCADORES 
SOCIAIS ENFERMAGEM

FARMACÊUTICOS

GERENTE DE
QUALIDADE

MÉDICOS
CLÍNICOS

MÉDICOS
PSIQUIATRAS

MÉDICOS
RESIDENTES

MÉDICOS
PRECEPTORES

MUSICOTERAPEUTA

PSICÓLOGOS

SERVIÇO DE
TRIAGEM

TERAPEUTAS
OCUPACIONAIS

NUTRIÇÃO
CLÍNICA

DIREÇÃO
ADMINISTRATIVA

MARKETING

COSTURA FATURAMENTO

INFORMÁTICA

PATRIMÔNIO

COMPRAS

COZINHA

ZELADORIA

MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS

RECEPÇÃO

NUTRIÇÃO

LAVANDERIA

SEGURANÇA
DO TRABALHO

RECURSOS
HUMANOS

MANUTENÇÃO

FINANCEIRO JURÍDICO

11
MOTORISTAS
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CAPACITAÇÕES

  O Hospi tal  San Julian, tem participação ativa no Conselho Municipal  de Assistência Social  –  CMAS e no Conselho
Municipal do Adolescente e da Criança –  CMDCA.

Destacamos ainda, a participação do Hospi tal  San Julian em
 34 congressos, simpósios e capaci tações externas.

II Simpósio em Saúde mental
San Julian

Palestra: 
Drogas na Adolescência

  Buscando oferecer sempre qualidade em nossos tratamentos e atendimentos, e por acredi tar que só conquistamos 
excelência quando possuímos profissionais altamente qualificados, através da educação continuada o Hospital San Julian
ofertou em 2018  87 treinamentos, realizamos 2 eventos voltados ao aperfeiçoamento profissional,  aberto a outros 
profissionais e a comunidade.

CAPACITAÇÕES
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NOSSAS AÇÕES

janeiro branco

treinamento da
brigada de incêndio

abertura do processo
de residência médica 

 em psiquiatria 

janeiro

fevereiro
CRIAÇÃO DO
NOVO SITE

MARÇO
SEMANA DA
NUTRIÇÃO

AÇÃO SOLIDáRIA
FUNCAP



janeiro ABRIL
Hospital San Julian

é representado
na conbran

maio
 início da CAMPANHA

De AGASALHO

JUNHO
HOMENAGEM AOS

VOLUNTÁRIOS 

XI Jornada de Saúde Mental 
e Psicanálise

14

AMOR
II

certificação selo doar
padrão de gestão 

e tranparência

Início do projeto
+ amor



JULHO
VINADA CULTURAL

AGOSTO

CRIAÇÃO DO 
GRUPO SOLIDÁRIO

PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA
NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CURITIBA

PALESTRA NA 
EMPRESA ANTEX

COMEMORAÇÃO 
AOS 50 ANOS DO 

HOSPITAL SAN JULIAN

JANTAr para os
funcionários em
comemoração 

aos 50 anos
15

campanha de 
arrecadação 

de cuecas

Início da ii oficina
de corte e costura

NOSSAS AÇÕES

término da 
campanha de 

agasalho



SETEMBRO
PALESTRA:

DROGAS NA ADOLESCÊNCIA

AÇÃO PARA PREVENÇÃO
DO SUICÍDIO 

Mesa Redonda:
 Escolha Viver – UNIBRASIL

16

outubro

semana 
sipat

início da reforma
da recepção 

conclusão da
ii oficina de

corte e costura

reforma do 
banheiro 

unidade jellinek



novembro

dezembro

início da parceria
com a terapia

intensiva do amor
(tia)

DIA NACIONAL
DA COLETA DE ALIMENTOS - 
PARCERIA COM MESA BRASIL

ii simpósio em
saúde mental

san julian 

expobem

reforma  clínica  I 
unidade bion

17

NOSSAS AÇÕES

selecionada entre 
as  200 melhores

ongs do brasil

melhores ongs



novembro
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funcap

(41) 3673 - 8384 Captacaoderecursos@SANJULIAN.ORG.BR

    Ao  longo  d estes  50  anos o  Hospi ta l  San  Ju l ian  teve  o  apo io  e  co laboração d e  i nest i mávei s  parceiros ,  o  que
consideramos como nossos amigos! Através destas parcerias conseguimos oferecer aos nossos pacientes mais
qua l idade em seu tra tamento  e  consequentemente  devo lvendo a  soc i edade i nd i v íduos saudáveis ,  recuperados,  
com capacidade de retormar suas a tiv idades cotid ianas.
  
  
 Em 2018 foram captados a través da parceria generosa com estas i nsti tu ições R$ 703.618,14 (Se tranformando
em valores) .  

   São relações como estas que transformam vidas,  você também pode fazer parte deste cic lo de amizade.  Entre 
em conta to com o nosso setor de MOBIL IZACAO DE RECURSOS.~

~

Nossos Parceiros
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RESIDêNCIA MéDICA

nossos programas

equipe em humanização

psiquiatria a todos

  O Programa de Residência Médica em Psiquiatria
iniciou no Hospital San Julian em 2016, inicialmente
com apenas 02 vagas. Em nosso terceiro ano, contamos
com 10 vagas, todas creditadas pelo MEC, cumprindo
as disposições mínimas da resolução do CNRM. 

   Desempenhando suas atividades há aproximadamente
16 anos, a Equipe em Humanização do Hospital San Julian,
tem como missão contribuir para melhoria na qualidade de
vida dos pacientes  durante seu internamento, acolhimento 
aos familiares diante a esta reconstrução de vínculos afetivos,
e o cuidado com a saúde do nosso trabalhador

   Através de parcerias com instituições da área de saúde, social,
bem estar e espiritual, em 2018 foram realizadas 13 ações.

  Pensando além do tratamento, mas na comunidade
local e das regiões que permeiam o Hospital, é ofertado 
gratuitamente a toda população consultas  psiquiátricas, 
proporcionando atendimento de forma acessível ao 
paciente. Em 2018 foram realizados 8.489 consultas
ambulatoriais.



20

nossos programas

Hospital Escola
   O Programa Hospital Escola oportuniza um campo
de prat ica e conhecimento, est imulando o
desenvolvimento acadêmico voltado à temática 
“Saúde Mental”. O Hospital San Julian possui
parceria com 21 instituições de ensino médio, 
técnico e superior.

Práticas Sustentáveis
   Com o intuito de diminuir o impacto ambiental,
e tendo conscientização do descarte correto de lixo, 
o Hospital San Julian possui um setor específico para 
gerenciar estes resíduos.

   Ao dar entrada no setor é realizado o processo de
separação para a destinação adequada. Todo este 
processo resultou em 06 toneladas de lixo recicláveis,
os quais foram vendidos como sucata, arrecadando o 
valor de 3.360,00 reais. Dentre esta separação, foram 
recolhidos pela empresa Cavo 1.040 litros de lixo 
hospitalar. O lixo orgânico foi destinado a compostagem
da horta cultivada pelo Hospital, e outra parte foi
encaminhado a suinocultura de pecuaristas cadastrados
em nossa instituição.
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boca aberta

Nossa Horta
   Todos os meses são plantadas mais de 2.000 mudas
de hortaliças orgânicas em mais de 24.000 metros
quadrados, destinados ao cultivo de uma admirável
horta. Além de oferecer verduras e legumes saudáveis
para nossos pacientes e colaboradores, o Programa
Nossa Horta desenvolve outra função muito relevante,
o programa terapêutico para os pacientes que estão sob 
tratamento.

+ amor
    O Programa + Amor foi criado com o 
propósito de levar mais Amor  aos nossos
pacientes, funcionários, familiares e 
colaboradores através de mensagens 
positivas, propiciando um ambiente 
mais afetuoso.

    Em 2018 foram 800 atendimentos odontológicos 
prestados aos nossos pacientes. Estes atendimentos
são realizados por acadêmicos da UFPR, que integram
o Programade Extensão Boca Aberta.

   Dentro deste programa, contamos também com
dentistas voluntários, mestrandos e doutorandos da 
referida universidade.



nutrisan

grupo solidário

amigos do san julian
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   O Hospital mantém sempre as portas 
abertas para aqueles que de alguma forma 
se sentem motivados a participar da 
construção no processo de mudança dos
nossos pacientes, através do Programa  
Amigos do San Julian.

  O Grupo Solidário é formado por 20 pacientes da
unidade de internamento Jellinek, com a supervisão de
um educador social e o  setor de psicologia. O objetivo
deste programa é minimizar o sofrimento de outros
pacientes,  trazendo suas vivências e experiências,
estimulando a bondade, empatia e amor a dor do
próximo.

   Em 2018 foram servidas 753.400 refeições aos nossos
pacientes, familiares, funcionários e colaboradores.
Para que ocorra o contínuo desenvolvimento pelo 
Serviço de Nutrição Dietética. Foram realizados 12
treinamentos, abordando temas voltados a 
alimentação saudável, desperdícios, higiene e 
manipulação de alimentos, dentre outras temáticas. 

nossos programas
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