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Cepac Medicina Laboratorial inaugura
unidade em Patos de Minas
As atividades da nova sede iniciaram em março de 2017 e contam
com atendimento personalizado
O Cepac Medicina Laboratorial está
presente no Alto Paranaíba, com
sedes
em
Patos
de
Minas,
Presidente Olegário e São Gonçalo
do Abaeté. Há 28 anos, o laboratório
Cepac atua em parceria com a
população,
oferecendo
exames
ágeis, seguros e de qualidade. Em
março deste ano, foi realizada a
inauguração de uma nova unidade,
que
conta
com
um
grande
diferencial, o atendimento personalizado.
De acordo com o Diretor de Qualidade do Cepac Medicina Laboratorial, Geraldo S.
Xavier Neto, a equipe é altamente treinada para garantir a entrega de um diferencial
aos pacientes. “Nesta unidade
trabalhamos apenas com pacientes
que
possuem
planos
com
operadoras de saúde, ou que optem
pelo particular. Com isso o volume
de clientes é menor e o atendimento
é muito mais personalizado, ainda,
com uma equipe treinadíssima e
afiada, para conseguirmos entregar
esse diferencial”, explicou Geraldo.

Além disso, a unidade foi instituída em parceria com a Clínica da Mulher, que hoje é
referência no atendimento da mulher na região. Desta forma, a instalação foi
adequada para conseguir receber, progressivamente, o público da clínica e também
da região.
Tendo em vista que a reputação de
uma empresa é constituída pelo
tempo, esforço e principalmente por
verdades, o laboratório Cepac
oferece agilidade e segurança em
seus exames, além de tecnologia e
qualidade em equipamentos e
resultados, tudo isso para garantir o
melhor às pessoas.
Ainda, considerando a abertura
recente da unidade, os resultados
para esse primeiro momento superam as expectativas. Desta forma, cada vez mais,
o Cepac cumpre seu propósito, que é cuidar das pessoas, através de pessoas,
consagrando-se como referência em medicina laboratorial na região.
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