
l i l l l ca l

SPITAL SÃO JOSÉ
ITAJOBi - SR

PLANO DE TRABALHO

ENTIDADE

Dados Cadastrais:

Irmandade de Misericórdia do Hospital São José de Itajobi
CNPJ: 49.622.327/0001-94
Endereço: Rua Rio Branco, 251 - Centro - Itajobi/SP - CEP: 15840-000
Telefone: (17)3546-1913
E-mail: hospitalsaoioseitaiobi@yahoo.com.br

Dados Bancários:

Banco: 001
Agência: 2158-X
Conta Corrente (*): 40.015-7
Praça de pagamento: Itajobi
*Conta corrente exclusiva para recebimento do recurso.

Qualificação:

A Irmandade de Misericórdia do Hospital São José de Itajobi atua na área
de assistência médico-hospitalar e ambulatória!.

Data da Constituição:

A IMHSJ foi constituída em dezesseis de outubro de 1945.

Diretoria:

Presidente: Izildinha Pascoalina Zuaneti Ozana
Vice-presidente: Maria Aparecida Bacchi
Secretário: Luciana Renata Moreira Rodrigues
Tesoureiro: Luis Brás Piovesan
Vice-tesoureiro: Gisele Fabiana Zirondi

Conselho Fiscal:

Wanderlei Ramos dos Santos
João Paulo Guebara
João José Domingos

Histórico da Entidade:
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A Irmandade de Misericórdia do Hospital São José foi formada em

dezesseis de outubro de 1945, como uma associação de caridade, conforme

consta no registro de n° 05, folha 03 do livro A na Comarca de Santa Adélia-SP

Em vinte de maio de 1957, após Assembleia, foi aprovada a primeira alteração^

do estatuto social, onde constou que a Irmandade vinha desempenhando o

papel de Santa Casa de Misericórdia, passando a ser denominada de Irmandade

de Misericórdia do Hospital São José de Itajobi. Em dezoito de junho de 1961 a

Instituição foi reconhecida como Filantrópica. Atualmente o atendimento da

Instituição é predominantemente voltado ao Sistema Único de Saúde - SUS,

prestando serviços aos munícipes de Itajobi e Marapoama nas áreas de Clínica

Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, atendimentos

ambulatoriais em Radiologia, Ultrassonografia e Eletrocardiograma,

atendimentos de Urgência e Emergência Básica, além da gestão da Estratégia

de Saúde da Família - ESF do Município de Itajobi. Anualmente são realizados

cerca de 600 atendimentos hospitalares, 6800 atendimentos ambulatoriais, além

dos atendimentos de Atenção Básica. O Hospital de Misericórdia São José de

Itajobi - HMSJ preza por princípios e valores de humanização no atendimento,

administração eficiente dos recursos e prestação de serviços de qualidade com

competência técnica e científica.

Histórico de Atividades:

A Irmandade de Misericórdia do Hospital de Itajobi atua na área de

prestação de serviços de saúde no município de Itajobi a mais de 70 (setenta)

anos, e vem desenvolvendo atividades em prol da população como internações,

exames, consultas médicas, conforme dados abaixo com o histórico dos

atendimentos dos últimos três anos:

2015:

Internações: 534

Exames ambulatoriais (Raio X e Ultrassom): 8.875

2016:
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Internações: 515

Exames ambulatoriais (Raio X e Ultrassom): 9.806

Consultas Pediátricas: 1.254

2017:

Internações: 436

Exames ambulatoriais (Raio X e Ultrassom): 10.130

• DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Atendimento de Urgência/Emergência Básica e Ambulatorial.

• IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto do presente Plano de Trabalho refere-se à cooperação no

atendimento de serviços de urgência e emergência básica e realização de

exames de diagnóstico por imagem (raio-x e ultrassom) e seus respectivos

laudos, além de outros procedimentos que se enquadrem nessa modalidade de

atendimento, em tempo integral (24 horas por dia), conforme necessidade,

coopera também o atendimento ambulatorial após as 17 horas, finais de

semana, feriados e ponto facultativo. O serviço será oferecido pelo Hospital de

Misericórdia São José de Itajobi - HMSJ aos 15.212 usuários do município de

Itajobi, de acordo com estimativa populacional do IBGE

(http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3521903).

• OBJETIVO GERAL E OBJET1VO ESPECÍFICO

Geral:

Oferecer assistência integral em atendimento de urgência e emergência

básica e ambulatorial aos munícipes de todas as idades de Itajobi.

Específico:
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Oferecer dentro dos parâmetros do atendimento em urgência e

emergência básica e ambulatória!, atendimentos com qualidade, humanidade,

agilidade priorizando as necessidades específicas de cada usuário.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Após assinatura do convénio e a partir da data de liberação do recurso.

Término: 31 de dezembro de 2019.

Observações:

O projeto será realizado em 12 (doze) meses.

O prazo máximo de execução será de doze meses, podendo ser prorrogado.

• JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

O Hospital de Misericórdia São José de Itajobi - HMSJ está caracterizado como

uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, e tem o objetivo de

oferecer serviços médicos e hospitalares por meio da iniciativa privada ou pública.

Por ser caracterizado como beneficente (sem fins lucrativos), reserva a maior parte

de sua estrutura para atendimento do Sistema Único de Saúde. Além disso, possui

estrutura e capacidade técnica para gerenciar e operacionalizar serviços de saúde

dentro e fora de sua sede, através da cooperação com a iniciativa privada ou com o

Poder Público.

O HMSJ possui prédio próprio, que compreende consultórios médicos, leitos

para internação, centro cirúrgico e setores administrativos, além de quadro de

pessoal suficiente para operacionalizar a Unidade. O Município de Itajobi por sua

vez, possui prédio próprio com instalações e equipamentos necessários para

funcionamento de um Pronto Atendimento, porém não dispõe de equipe

administrativa e técnica para gerenciar e operacionalizar o referido serviço em

período integral.

Assim, o HMSJ oferece por meio deste Plano de Trabalho, o gerenciamento e

operacionalização dos serviços de urgência e emergência básica e ambulatorial do

Município de Itajobi, em período integral, conforme necessidade, envolvendo a

disponibilização de equipe administrativa e técnica, incluindo médicos plantonistas,
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além garantir a capacitação dos colaboradores e urn atendimento de qualidade "e"

humanizado. O atendimento ambulatorial justifica-se pelo fato que as unidades da

Estratégia de Saúde da Família realizam atendimentos das 07:00 às 17:00 dp

segunda a sexta-feira, portanto após esse período, nos ficais de semana, feriados

ponto facultativo é necessários disponibilizar atendimento ambulatorial aos usuári

que não podem ir até as unidades ESF no horário de atendimento. Em

contrapartida, o Município de Itajobi oferece um recurso financeiro que será

destinado a auxiliar no custeio das referidas atividades, bem como na melhoria da

estrutura do Hospital, na capacitação dos colaboradores e na qualificação do

atendimento.

• METODOLOGIA

Os atendimentos serão realizados em acordo com as normas e rotinas da

urgência e emergência, obedecendo aos códigos de conduta de todas as

especialidades em saúde envolvidas no atendimento (médicos, enfermagem e

demais profissionais), seguindo os protocolos de classificação de riscos.

• ATIVIDADES PROPOSTAS

Os atendimentos realizados são de acordo com a demanda, portanto as

atividades desenvolvidas serão de acordo com a necessidade individual de cada

usuário.

• CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Por se tratar de demanda espontânea, as atividades são realizadas de acordo

com o fluxo dos usuários.

CRONOGRAWIA DE DESEMBOLSO
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. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CUSTEIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

Recursos Humanos

{Salários, Benefícios, Encargos e Provisões)

Serviços Médicos

(Plantões e Supervisão Médica)

Serviço de Diagnóstico por Imagem

(Raio-X e Ultrassom)

Materiais de Consumo

{Escritório, Gráfico, Limpeza, Insumos)

VALOR

R$38.707,16

R$138.308,07

R$10.136,55

R$ 2.500,00
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TOTAL MENSAL R$189.651,78

• METAS E RESULTADOS ESPERADOS

Metas:

Atender todo usuário que necessite de atendimento de urgência e

emergência básica e ambulatorial.

Resultados esperados:

Diminuir o tempo de espera dos usuários, proporcionar atendimento de

qualidade e humanizado.

• CAPACIDADE INSTALADA

RECURSOS HUMANOS:

03 Enfermeiros

08 Técnicos em Enfermagem

04 Auxiliares de Enfermagem

02 Recepcionistas

03 Auxiliares Administrativos

01 Serviços Gerais

01 Administrador Financeiro

01 Contador

01 Farmacêutica

02 Cozinheiras

02 Copeiras

02 Faxineiras
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INSTALAÇÕES FÍSICAS:

01 Recepção

06 Consultórios médicos (04 com banheiro)

04 Salas administrativas

01 Sala de Ultrassom

01 Sala de Raio X

01 Cozinha

01 Copa

04 Banheiros

03 Salas Cirúrgicas

01 Vestiário

21 Quartos

01 Unidade de Emergência

02 Postos de Enfermagem

01 Necrotério

01 Farmácia

02 Despensas

01 Lavanderia (desativada)

01 Laboratório (terceirizado)

EQUIPAMENTOS:

03 mesas cirúrgicas

03 bisturis elétricos

01 respirador mecânico

01 berço aquecido

01 encubadoura

01 aspirador

02 monitor com capnografia

01 autoclave vertical

01 autoclave pequena

01 autoclave horizontal (não instalada)

03 focos cirúrgicos

03 focos auxiliares
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09 caixas cirúrgicas

01 oftalmoscópio

01 incubadora para teste biológico

03 estetoscópio

02 balanças digital

03 desfribiladores

01 monitor fetal

04 ambu

04 geladeiras

03 aparelhos de inalação

02tvs

03 bebedouros de água

02 carrinhos de limpeza hospitalar

05 dispenser de álcool gel

03 monitores cardíacos

03 aspiradores

02 aparelhos de eletrocardiografia

01 monitor doppler fetal

01 bomba de infusão

02 carrinhos de emergência

01 kitde laringoscópio

01 iluminação de emergência

02 esfignomamômetro

02 termómetro

02 ôximetros de dedo

11 aparelhos de ar condicionado

01 torpedo de oxigénio com carrinho

08 computadores

05 impressoras

05 aparelhos de telefone

01 freezer

01 fogão industrial

01 máquina de roupas industrial

Rua Rio Branco, n2 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
(17) 3546-1913 - hospitalsaojoseitajobi@yahoo.com.br



SÃO JOSÉ
IT/VJOBI - SR

01 centrífuga

01 secadora

01 calandra

01 aparelho de raio x

01 aparelho de ultrassom

MOBILIÁRIOS:

13 mesas auxiliares

11 escadas pequenas

01 mesa ginecológica

31 suportes de soro

02 camas berço

05 banquetas

20 camas

26 mesas de cabeceira/alimentação

04 bimbos

17 poltronas

09 sofá cama

20 cadeiras

01 berço

01 carrinho com banheira

03 cadeiras higiénicas

06 guarda-roupas

04 macas (03 com rodas)

03 criado mudo

01 cadeira de rodas

11 mesas de escritório

10 armários arquivos

\

• MONITORAWIENTO E AVALIAÇÃO

A Entidade fará a avaliação mensalmente, através de relatórios emitidos pelo
sistema operacional utilizado para registro dos atendimentos e procedimentos
realizados considerando os seguintes critérios: média de atendimentos e
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procedimentos realizados diariamente, tempo de espera para o atendimento e nú
de consultas por hora.

Itajobi 21 de Dezembro de 2018.

Ftss

IzildinKa Rasc"oalina Zuaneti

Presidente
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