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Bom Pastor adquire novo tomógrafo 
TECNOLOGIA

O Hospital Bom Pastor acaba 
de adquirir um novo e moderno 
aparelho de tomografia com-
putadorizado para seu Centro 
de Diagnóstico por Imagem. O 
tomógrafo Aquilion Start Muls-
tislice de 16 canais, produzido 
pela Canon, realiza tomografias 
de todas as partes do corpo e 
possui uma mesa de pacientes 
que suporta até 200 quilos. Com 
imagens mais precisas e com 
qualidade excepcional, o novo 
equipamento realizará exames 
com mais rapidez e qualidade 
de imagem superior, além de 
diminuir a dose de radiação e 
de contrastes em pacientes e 
colaborar para diagnósticos mais 
precisos e para a segurança do 
paciente.

Segundo o diretor do Corpo 
Clínico do Bom Pastor, médico 
Guilherme Heuser, o tomógrafo 
foi adquirido com recursos pró-
prios da instituição totalizando 
um investimento de aproxima-
damente R$ 1 milhão. 

O médico pondera que a 

Hospital Bom 
Pastor recebeu 
nesta semana 
um  tomógrafo de 
última geraçãoaquisição de um tomógrafo de 

última geração reforça ainda mais 
o compromisso do hospital em 
oferecer o que existe de melhor 
em tecnologia para os pacientes. 

"A nova estrutura do Hospi-
tal Bom Pastor, que deverá ser 
inaugurada no próximo mês, 
compreende quatro salas cirúr-
gicas, dez leitos de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI), 
além de 115 leitos de internação, 
e o novo aparelho vai possibili-
tar um melhor atendimento aos 
nossos pacientes", relata Heuser, 
informando ainda que os exames 
também poderão ser solicitados 

pela comunidade, não sendo 
destinado somente aos pacientes 
internados na Casa da Saúde 

Segundo o médico, o Centro 
de Diagnóstico e Imagem do 
Bom Pastor conta também com 
aparelho de ultrassom, Raio-X 
digital e mamografia digital. "Na 

próxima semana será solicitado à 
17ª Coordenadoria Regional de 
Saúde (CRS) o alvará de funcio-
namento e acredito que até o final 
do mês esteja operando." 

Ele destaca a gestão da direto-
ria como também a confiança e 
contribuição da comunidade no 

novo complexo hospitalar. "Ijuí 
receberá uma estrutura moderna, 
e que vai atender pelo SUS, sen-
do que no atual cenário, o Bom 
Pastor está abrindo novos leitos, 
enquanto muitos hospitais estão 
com dificuldades, fechando leitos 
e muitos até falindo."

O tomógrafo foi 
adquirido com 
recursos próprios 
da instituição 
totalizando um 
investimento de 
R$ 1 milhão. "


