MISSÃO
VALORES

Tornar-se referência no Brasil até 2020, ampliando a quantidade de serviços oferecidos,
melhorando a qualidade, a fim de promover a satisfação do cliente externo e interno

Ética e Respeito

SOCIEDADE

Promover a melhoria da qualidade de vida à população dos municípios consorciados,
gerenciando recursos e serviços na saúde pública

VISÃO

O MAPA ESTRATÉGICO

Contribuir para a melhoria qualidade
de vida e condições de saúde da
população com condições crônicas de
risco

Valorização Humana

Comprometimento
e
Trabalho em equipe

Contribuir para a redução dos índices
de mortalidade materno-infantil e
para o desenvolvimento global da
criança até 2 anos de idade

Equidade.

Contribuir para o diagnóstico
precoce do câncer, com enfoque no
câncer de mama, colo de útero,
próstata, pulmão e intestino

PROCESSOS

Garantir o acesso
resolutivo aos serviços

Centro Mãe Paranaense

Realizar planejamento
com vistas ao resultado

Diagnóstico Precoce do Câncer

Acolher o cliente de
forma humanizada e
segura

Atenção às Condições Crônicas

FINANCEIRA

GESTÃO

Implantar a organização
do cuidado a partir das
redes de atenção

Implantar o modelo de atenção às
condições crônicas com cuidado
interdisciplinar

Atuar em ações de educação
permanente, suporte e
matriciamento junto à APS

Promover a articulação e integração
junto aos demais pontos de atenção
ambulatorial e hospitalar da região

Ampliar a oferta de serviços de
acordo com a necessidade
assistencial

Estabelecer padrões de qualidade e
segurança na atenção à saúde com
monitoramento de indicadores

Fortalecer a gestão municipal
através da potencialização da ação
consorciada

Implementar processos meio e de
apoio por meio do sistema de
informação
e de novas tecnologias

Implantar mecanismos de
intervenção e controle de faltosos,
minimizando perdas no
atendimento

Desenvolver ações de regulação
ambulatorial eletiva e gestão do
caso com equidade, integralidade e
resolutividade

Otimizar a aplicação de recursos
financeiros com economicidade e
equilíbrio

Promover captação de recursos de
investimento e custeio a partir de
projetos estruturais e da atenção à
saúde

Realizar a prestação de contas de
forma transparente

