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Secretário Municlpa! de Saúde
ljuí

o Hospital Bqrn Pastor

Ijuí é um hospital geral, filantrópico, sem fins lucrativos e de referência
micro regJonaI,
. o 42 leitos. Tem como Lema: HOSPITAL BOM PASTOR SUA VIDA
NOSSO MAIOR
IVO. Desenvolve ações em saúde com humanização, proüssíoneíísmo e
seguranÇ?, valorizando a vida da comunidade. O hospít91 se coloca no cenário da saúde como
referêncíâregíonal em psiquiatria. dependência químíca~saúde mental, além de se manter-como
hospital geral. Nas áre5l.ê de referência desenvctv
trabalho especializado com equipe
multidiscipUnar tanto a niyêi embuíatoríeí, através do
- Centros de Atenção Psicossocisl,
como de int~rnação hospitélar. Mantém convênio com b
com mais de 70% dos serviços
oferecidos, ê!em de diver§ç§ convênios, ~hparceiro do governo dO Estado e:Munlc!pio de Ijuí em
diversos programas e conVenios Possuí os c€:rtificados de Filantropia e Umidade Pública Federal,
Estadual e Muníclpa!

Atualrnente está expandindo sua estrutura física, somando aproximadamente a.300m2,
divididos em quatro pavnnentcs (subsolo, térreo, 2° e 3° pavimento), numa área de
18.135m2, sendo ímprescindíve' equipar as novas instalações que se encontram em fase de
conclusão de obra, passando da atual estrutura de 42 leitos para 115 leitos de internação,
além da ampliação de serviços como Centro Cirúrgico com 04 salas, Sala de recuperação
com 12 leitos, Unidades de Internação com 115 leitos e amplo Ambulatório para diversas
especialidades clínicas e cirúrgicas. Também será agregado nesse novo espaço uma
Unidade de Tratamento Intensivo - UTI com 10 leitos.
Com as perspectivas futuras, através da conetusão (,ia.oerí:}, permitira o fortalecimento dos serviços
já instalados e desse mpdo o hospital poderá
continufçjade às ações que ora vem
desenvolvendo. de forma n1iiÍls qualificada, sendo uma instituição que íntegra o sistema de atenção
à saúde, com o obJetivode dar respostas sociais, deliberadamente instituídas, para responder às
necessidades de saúde da população local e regionaJ.

dar

Diante das atuals dificuldades apresentados pelo cenano da saúde, onde devido aos
atrasos de repasses do (lóverno do Estado a nível arnbulatorla! e hospitalar, tanto da
produção SUS como do IPE-SAÚDE.,que ultrapassa a SOO mil reais, preetscu-se buscar
apelos e parcerias na comunidade e órgãos públleos para a implementação e
desenvolvimento dos projetas e assistência, visto que a solução está na articulação de
novos serviços e no fortalecimento da rede, desafogando gargalos existentes em áreas
especlftcas. Cabe ressaltar, que o Hospital Bom Pastor tem a comunidade de Ijui como
importante parceira e apoladora dos projetes desenvolvidos pela Instituição.
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Para suprir parte ds.s dificuldades apresentadas a Associação Hospital Bom Pastor .Ijui, CNPJ
92.004,225/0001-34
encaminha as docume
sérias para fins de habilftação de
repasse do recurso de R$300,OOO,OO {trezen
'

- Plano de tcabalh.o;
- Declaraç'ãçf'qé/irtexJ êpcia de impedirnento;
- DeclaraçM de
de;
- Declaração de início de §ltividades;
- Declaração do gestor responsável;
• Declaração de não contratação de parentes e ernpresas;
- Declaraç~o de capaclda~e adrrilnlstratíva, técnica e g~ret'lêíal;,
- Declara9ªo de abertura q~conta;
~Relação nominal atualizaôa dos dirigentes do Hospital.

Atenciosamente,

Av. David José Martins, u" 1376
Telefone: (S5) 3332-7700 -Ijuí -- RS

