MAPA ESTRATÉGICO PRELIMINAR - ESPECIALIDADES

35
Minas Gerais

Aumentar a qualidade e expectativa de vida .

34

33
Ser referência na
atenção secundária
e terciária das
especialidades

Ser o Centro de Alta
Complexidade em
Oncologia - CACON

31

32
Ser um centro de
referência para
HIV/Aids

Comunidade

SATISFAZER O SISTEMA

26
27

Realizar vigilância
hospitalar interna ativa

EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Processos

20

Buscar infraestrutura física e de
pessoal para o pleno
funcionamento de
acordo com normas
técnicas, sanitárias e
ambientais

24

25

Realizar parcerias entre fundações,
autarquias e instituições filantrópicas

Buscar o certificado de qualificação

17

19Alcançar excelência
nos processos
assistenciais e de
gestão

18
Operar com gestão
focada em resultados.

Pessoas

3
1

Viabilizar o crescimento
profissional na carreira
Elaborar e implementar
programas de
reconhecimento pelo
mérito

5
2

29

Aumentar o índice
de sustentabilidade

16
Aprimorar os canais
de comunicação

15

Alocar profissionais em função do
perfil e competências
Adequar os instrumentos de
avaliação de desempenho às
especificidades do complexo

Treinar e capacitar servidores em função das necessidades do
complexo

Ser centro de
excelência no
atendimento a
mulher e ao
neonato

ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS

23

Avaliar e incorporar novas
tecnologias aos processos,
produtos e serviços

22

Aprimorar o referenciamento e contra
referenciamento

Identificar as necessidades/expectativas
dos
14 usuários e parceiros em consonância
com as do Gestor Municipal de Saúde

c

Adequar a capacidade
12 operacional às
demandas do Sistema

28
Diminuir taxa de
mortalidade
neonatal

Revisar periodicamente a
contratualização com o
Gestor Municipal de Saúde

13

SAÚDE DA FORÇA DE TRABALHO

6

Utilizar a ouvidoria como
mecanismo de melhoria
contínua

Promover o bem-estar do usuário

INCORPORAÇÃO DE VALOR AO
COMPLEXO

INCORPORAÇÃO DE VALOR AO SISTEMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

4

Ser um agente de
inovação,
desenvolvimento
tecnológico e regulação
do setor saúde nas
especialidades

SEGURANÇA DOS USUÁRIOS

Operacionalizar as políticas de saúde
definidas no Sistema

21

30

Ser agente
formador de
profissionais nas
especialidades

11

Adequar à educação continuada em
serviços de alta complexidade na
incorporação de novas tecnologias
Manter o complexo
instrumentalizado para
utilização de Tecnologia
da Informação e
Conhecimento - TIC

9 Promover PD&I 10
alinhados às
especificidades
do complexo

BASES PARA A INOVAÇÃO
E MELHORIA CONTÍNUA

8

Estimular a produção
científica entre os
servidores

7

Identificar, divulgar e
estimular BPG

Apoiar e viabilizar a implementação
de políticas de saúde e segurança
do trabalhador

