HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI

HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI (HULA)
O HULA é recoñecido como un centro orientado ás necesidades dás persoas , aberto e accesible, e integrado en rede con Atención Primaria, centros
hospitalarios públicos dá provincia e outros centros de referencia dá Comunidade.
Consolídase como un hospital resolutivo e responsable na xestión dous seus recursos manténdose ao nivel dous mellores centros de España.
Cun modelo de xestión e atención orientado á calidade total , que aplica a mellor evidencia, impulsa as alianzas e apóiase sólidamente nas novas tecnoloxías.
Caracterizar por contar cos mellores profesionais dá nosa contorna, sendo un centro orientado á aprendizaxe continua , a investigación e a provisión de
servizos .
Algúns datos xerais sobre o Hospital Lucus Augusti de Lugo:
l

É o hospital de referencia a nivel provincial.

l

Inaugurado o primeiro trimestre do ano 2011

l

O persoal aproximado oscila entre 2.000 e 2.500 persoas, das que ao redor do 20% (386) son médicos (de persoal e residentes).

l

O número de camas de hospitalización é de 850 aproximadamente.

l

Realízanse unhas 13.500 intervencións cirúrxicas anuais, das que o 75% son programadas e o resto son urxentes.
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