MAPA ESTRATÉGICO PRELIMINAR

35
Minas Gerais

Contribuir para a melhorar e preservar a vida
humana

30

Aumentar o número de
doadores

29

Aumentar o número de
transplantes

31

32

Ser referência e agente formador
de profissionais especializados
na logística de transplante

33

Ser um “Sistema de
Transplantes” ético e confiável.

PARCERIAS

Comunidade

24
25

27

Identificar e efetivar parcerias de resultados

26

Manter a atuação das Câmaras Técnicas do
MG Transplantes

Aumentar a oferta de
órgãos e tecidos em
número e qualidade

17
Processos

Incrementar e fiscalizar o funcionamento das CNCDO’s e CIHDOTT's
em todo o Estado de Minas Gerais.

20
19

22

Promover campanhas
publicitárias permanentes

Atuar em
consonância com o
MS e respectivos
órgãos reguladores
b

Alcançar excelência nos
processos de
transplantes e de gestão

18

16

Reestruturar e
manter as CNCDOS
do Interior com
recursos humanos
e materiais.

Incrementar as ações
de forma regionalizada
preservando as
15 especificidades

Pessoas

1

2

Capacitar os
funcionários
das CNCDO`S
regionais e
central

3

Vincular o
desempenho das
CIHDOTT's aos
convênios e
programas de
incentivo

4

Promover programas
de ergonomia,
ambiência, segurança
e saúde do servidor.

Aperfeiçoar canais de
participação e comunicação

Cursos regulares para capacitação e incorporação de
novas tecnologias, direcionados para CIHDOTT's e
profissionais de saúde.
Criar mecanismos facilitadores
para a sociedade doar
Incrementar o
Manter o complexo
credenciament
instrumentalizado
o da Rede
para utilização de
Pública e
13 Privada
Tecnologia da
como
11
Informação e
doadoras de
Comunicação- TIC
órgãos.

14

5

9

8
Buscar dentro e fora do
País práticas inovadoras

Elaborar e
implementar
programas de
reconhecimento
pelo mérito

7

12

Implantar
práticas 10
inovadoras em
notificação,
captação,
transplantes e
avaliação de
resultados.

INOVAÇÃO ASSISTENCIAL

Alocar recursos humanos de acordo com as necessidades, competências e qualificações individuais.

Promover a
educação
continuada
em
transplantes

21

Aprimorar o acolhimento
humanizado e assistência pós
doação aos familiares

INCORPORAÇÃO DE VALOR AO COMPLEXO

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

6

excelência em desenvolvimento de
novas tecnologias a serviço da
“Medicina de Transplantes”.

23

Fomentar o trabalho
do GAV

INCORPORAÇÃO DE VALOR AO SISTEMA

EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Identificar e atuar na
variabilidade dos processos

34Tornar o Complexo um centro de

APRIMORAR AS RELAÇÕES COM RECEPTORES E FAMIILIARES DE DOADORES

Operacionalizar as políticas afins aos
transplantes de interesse da sociedade

28

Ser referência
em padrões e procedimentos
de captação e oferta de
órgãos para transplantes

Promover ações
conjuntas com as demais
instituições de
transplantes do País

Incentivar a formação de especialistas em novas
tecnologias e serviços afins.

