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ACONTECEU!

Missão
Contribuir para a universalidade do acesso as ações de
vigilância laboratorial de
interesse para a saúde pública e integralidade da atenção à saúde da população.
Valores
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeito ao cidadão e
ao seu direito a saúde.
Acolhimento e cuidado
humanizado.
Respeito as diversidades
individuais e coletivas.
Ética nas relações sociais e interinstitucionais.
Valorização e reconhecimento pessoal e profissional.
Trabalho em equipe
com gestão compartilhada.
Comunicação e transparência
Responsabilidade social
e ambiental
Ficha Técnica
Conteúdo e Design:
Estagiários da FACFAR/UFBA.
Gabrielle Bacelar
José Fernando Araújo
Lívia Bacelar
Loise Lima
Renata Almeida

Realização: GT Comunicação
LACEN/BA
Supervisão:
Comitê de Gestão da Estratégia
Tiragem: 150 cópias
Periodicidade: Mensal

Reunião para a divulgação dos
resultados da estratégia do LACEN/BA
2013

Foi realizado, entre os dias 5, 9, 11
de dezembro, no auditório do
LACEN/BA, a reunião de comunicação e divulgação dos resultados
da estratégia referente ao ano de
2013, pela Coordenação de Planejamento (COPLAN).
A reunião teve como objetivo
divulgar os indicadores e metas
previstos no planejamento estratégico 2012-2015, ressaltando a visão do LACEN/BA de ser até
2015 , uma unidade de vigilância laboratorial articulada em
rede, descentralizada e regionalizada, com excelência na
gestão de qualidade.

ACONTECEU,
VIROU
NOTÍCIA!

O momento contou com a participação dos colaboradores das
áreas: CIE, CLAVEP, CLAVISA,
CAT, CQUALI, ASSESSORIA,
CGI, CGR, CGP, CSO.

ma de planejamento e
gestão estratégica. O
evento contribuiu para
aprofundar a avaliação
qualitativa dos objetivos
estratégicos.

A participação dos colaboradores para a gestão
da estratégia é de fundamental importância, haja
vista que o trabalho que
todos realizam cotidianamente se faz essencial
para a execução dos
objetivos estratégicos do
A programação abordou a identi- LACEN/BA.
dade organizacional (Missão, visão
e valores), divulgação dos resultados qualitativos e quantitativos de
2013 dos indicadores estratégicos, incluindo a aplicação de questionário para pesquisa avaliativa
dos princípios e práticas do siste -

Oficina de Avaliação da
Gestão da Estratégia e Rede
Descentralizada

Foi realizada nos dias 04 a 08 de
novembro no Hotel Bahiamar, a
oficina de Avaliação da Gestão
da Estratégica e Rede Descentralizada de Laboratórios, com o
objetivo de analisar a gestão da
estratégia do LACEN/BA e as
ações descentralizadas da rede
de Vigilância Laboratorial.

pação dos colaboradores do
LACEN/BA, LMRR, DIRES e
vigilâncias, cuja programação
comtemplou a apresentação de
projetos estratégicos, debates,
rodas de conversa, com vistas a
avaliar a estratégia do LACEN/
BA para 2014-2015, bem como
as perspectiva da organização.

A oficina contou com a partici-
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