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Hospital Regional é reconhecido pela
qualidade nos serviços prestados
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São Miguel do Oeste
om apenas dois anos
de atuação, o Hospital
Regional Terezinha Gaio
Basso, administrado pela
Organização Social Camiliana do Sul, na cidade de
São Miguel do Oeste, foi
reconhecido pela certiﬁcação internacional ISO
9001/2008, que enaltece
o trabalho de instituições
em prol da qualidade.
O diretor geral do Hospital, Valmor Busnello,
remete a conquista aos
colaboradores da instituição, que através do envolvimento contínuo, contribuíram para o recebimento da certiﬁcação.
“Esta certiﬁcação tem a
marca de mais de 300 colaboradores, entre as áreas
assistenciais e administração, que imergiram
incondicionalmente neste
projeto, resultando neste
elevado grau de reconhecimento e na efetivação de
nossa política de qualidade”, comemora o diretor.
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Destaque
Existem quatro mil
empresas certiﬁcadas ISO

9001, no país. Destas, apenas 90 são instituições de
Saúde ou Serviço Social.
O Hospital Regional,
em São Miguel do Oeste,
atende exclusivamente
pelo Sistema Único de Saúde.
A diretora de qualidade do Hospital Regional,
Carolina Brüggemann,
salienta que a unidade hospitalar trabalha para obter
destaque com foco diferenciado. “Trabalhamos
para garantir que o atendimento 100% Sus, com
qualidade reconhecida,
utilizando conceitos internacionais de gestão da qualidade”, destaca Carolina.
A diretora diz ainda,
que essa certiﬁcação não é
mais importante do que
garantir a qualidade da
assistência aos pacientes e
famílias. “Sabemos que
nossa responsabilidade
social é muito maior do
que um título, e podemos
aﬁrmar que estes requisitos de qualidade beneﬁciarão toda a comunidade”,
complementa.
A entrega do certiﬁcado acontece hoje, as 9h.

Saúde presta mais de 200 atendimentos por dia
Descanso
e acordo com a secretária municipal,
Sabrina Bitelo apesar dos
inúmeros atendimentos
prestados diariamente no
setor, os proﬁssionais
atendem a demanda com
qualidade nos atendimentos.
“Enquanto em outros
municípios há diﬁculdades para manter ou contratar médicos, Descanso
tem 4 clínicos gerais trabalhando para bem atender a população.” Desataca o prefeito Hélio Daltoé.
E equipe também é
composta por uma médica
Ginecologista, Pediatra,
proﬁssionais de Fisioterapia, Nutrição, três psicólogas além dos três dentistas
e ampla equipe de enfermagem.
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A secretária revela que
são realizados mais de
200 atendimentos diários
somente no centro municipal de Saúde.
Conforme a secretária,
a Farmácia Básica da unidade central município
presta mais de 3.000 atendimentos por mês.
No posto de saúde de
Itajubá, o índice de atendimentos também é alto.
No distrito são cerca de 70
atendimentos diários
entre consultas e outros
procedimentos.
Segundo o prefeito, a
administração municipal
juntamente com as equipes dos ESFs trabalha muito para atender a demanda e apesar de todas as diﬁculdades tem conseguido
prestar um bom serviço a
população. “Sabemos que

precisamos melhorar a
cada dia, mas também é
preciso um pouco mais de
compreensão, já que herdamos um orçamento que

não era nosso e enfrentamos inúmeras diﬁculdades”, complementou o prefeito Hélio.
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