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Q 02 Posicionamento Estratégico 

Missão

O HFZ-Ovar tem como missão a prestação de cuidados de saúde de qualidade, em atenção à elevada proteção de saúde, incluindo nisso a segurança do doente, tendo o cidadão como
primado da atividade hospitalar e o profissional como agente da dinâmica de proteção e desempenho, para garantia da universalidade, acesso e equidade no SNS.

Visão

1 - O HFZO privilegiará a prestação assente na relação utente-profissional, com possibilidade de inclusão de elementos humanos como família do utente, associações representativas do
seu empoderamento em saúde, liga de amigos e outras, desde que contribuam para a qualidade da prestação e para interconexões que auxiliam a tomada de decisão.

2 - Constitui uma organização prestadora sujeita a estreita articulação em rede e referenciação, sem prejuízo do cumprimento das regras relativas à livre escolha assumidas pela tutela,
bem como daquelas que possibilitem no futuro ser agente de prestação de cuidados transfronteiriços.

3 - A implementação da visão estratégica que se adote terá sempre como essencial um atendimento humanizado, preferencialmente de proximidade, ainda que assuma uma visão
aberta à inovação tecnológica, aos processos e inovação social e em face das técnicas, conhecimentos e práticas de acordo com as legis artis.

Valores

1 – HFZ-Ovar assume todos os valores subjacentes ao SNS como Universalidade, Acesso e Equidade, com ênfase no
conjunto de valores fundamentais como a dignidade humana, a ética e a solidariedade, eficiência, transparência e prestação
de contas.

2 - Orienta-se ao cidadão e sua satisfação e por todos os valores exigidos pela boa governação, integrando práticas
administrativas e clínicas conducentes à prossecução da sua atividade.

3 - Acolhe ainda a satisfação profissional, adotando todas as medidas que visem a melhoria da prestação profissional, da
valorização dos seus agentes e das medidas de incentivo e avaliação nos termos da lei.

4 - Os valores da eficiência enquanto cumprimento dos princípios da gestão e do trabalho não se assumem por si mas
integrados para o resultado de ganhos em saúde sob a égide do conjunto de princípios em que integram e tendo em conta
todos os mecanismos previsionais, de execução e controlo.

5 - Os valores da confidencialidade não são prejudicados pelo direito à informação nos estritos limites da lei e deste
Regulamento.

6 - Protege ainda os valores inerentes à Lei n.º 24/96, de 31 de julho, e suas alterações, que consagra a proibição do
fornecimento de bens ou a prestação de serviços que, em condições de uso normal ou previsível, incluindo a duração,
impliquem riscos incompatíveis com a sua utilização, não aceitáveis de acordo com um nível elevado de proteção da saúde e
da segurança física das pessoas.

7 - Protege e incentiva ainda o desenvolvimento da atividade em meio seguro, adequando as condições da estrutura e da
prestação do trabalho em meio físico e humano, com especial acuidade em matéria de higiene, segurança e saúde
ocupacional.

8 - Promove políticas de valorização de elementos de identidade organizacional, contribuindo e incentivando aqueles que se
assumem possuidores de um ethos organizacional próprio, esclarecido e catalisador da vontade coletiva em prol do utente e
dos profissionais.

9 - São ainda valores assumidos os inerentes a uma responsabilidade social no contexto da comunidade de inserção da
organização e dentro dos limites que conduzem a atividade económico-financeira e prestacional.

 

Análise do ambiente interno e externo (SWOT)

Pontos Fortes

Nível de excelência clínica reconhecida pela ERS para a cirurgia de
ambulatório e cirurgia convencional ortopédica (próteses).



Modernidade da maioria dos equipamentos hospitalares.

Segurança nos procedimentos (Cirurgia Segura Salva Vidas, Registo de
Incidente e Eventos Adversos no sistema nacional de notificações
Notific@).

Cuidados personalizados e individualizados.

Cultura de proximidade na relação profissional e utente, potenciada pelo
projeto CIDI+ELOS, atividade do Provedor do Utente e projeto
cidadão.hosp.

Cumprimento do tempo médio de resposta garantido em comparação com
a média nacional atual e apesar das limitações de recursos.

Baixa incidência de infeção hospitalar em relação com a média nacional e
grande dinamismo do grupo local PP-CIRA.

Mobilização da equipa para a certificação nacional modelo ACSA
internacional - @credita, em continuidade com a acreditação alcançada
para a Unidade de Convalescença no Hospital.

Enfoque na cultura de qualidade e segurança do doente, bem como de
articulação interinstitucional e abertura à comunidade.

Existência de cultura organizacional de responsabilização e de autonomia,
vocacionada para os resultados, com base em objetivos contratualizados e
tendencialmente ajustados aos recursos existentes.

Abertura dos profissionais a projetos inovadores.

Bom relacionamento com o poder local e com o tecido empresarial
instalado no concelho.

 

 

Pontos Fracos

Natureza jurídica da unidade (SPA).

Diminuição do financiamento em sentido contrário
ao do contrato programa.

Carência de médicos especialistas e de pessoal
técnico diferenciado no mapa de pessoal.

Necessidade de manutenção de um elevado
número de profissionais em regime de prestação
de serviços, em particular na carreira médica.

Reduzida dimensão da equipa técnica, fator
inibidor de abordagens inovadoras.

Fraca capacidade de atração de profissionais,
fruto da pressão de grandes unidades situadas nas
proximidades e em grandes aglomerados
populacionais.

Ausência de mecanismos estruturados e robustos
de auditoria organizacional.

Insuficiente resposta ao nível de sistemas de
informação de suporte a algumas atividades.

Inexistência de sistemas de informação
vocacionados para a gestão e monitorização
transversal.

Oportunidades

Tendência de aproximação e interligação entre o HFZ-Ovar e os CSP.

Execução do projeto HOSP: Hospital de Ovar sem Papel, bem como da
candidatura SAMA aprovada.

Abertura para o estabelecimento de protocolos de cooperação e/ afiliação
com hospitais de superior diferenciação (nível I, II e III) em função da
proximidade e capacidade de resposta instalada em cada uma das
Instituições.

Cultura de promoção de cidadania e literacia em saúde.

Definição, normalização e aplicação de processos de prestação de
cuidados que respeitem e potenciem a utilização dos recursos ao nível
adequado, numa lógica integrada de prevenção, diagnóstico, cura,
reabilitação e paliação.

Obra de reabilitação/ampliação do Bloco Operatório iminente.

Implementação do projeto de Hospitalização Domiciliária.

Ameaças

Escassez de recursos humanos, quer ao nível das
carreiras assistenciais, quer ao nível das carreiras
administrativas.

Restrição económico-financeira, decorrente da
suborçamentação crónica.

Redefinição da Rede Hospitalar.

Concorrência de outras Unidades com maior
capacidade instalada em determinadas
especialidades.

Deficiente referenciação dos cuidados primários,
hospitalares e RNCCI.

Objetivos Estratégicos (Reforma Hospitalar)

Eixo 1 -  Reforma Hospitalar
Ação I  Ajustamento de camas de agudos
Ação II  Ajustamento de recursos humanos
Ação III  Sistemas de informação
Ação IV  Qualidade
Ação V  Modelo de governação



Ação VI

Eixo 2 -  Adequação da oferta de cuidados de saúde às necessidades das populações
Ação I  Melhorar a resposta cirurgica na área da cirúrgia convencional e de ambulatório
Ação II  Implementação das consultas externas de: Cuidados Paliativos; Geriatria e Doenças Autoimunes Sistémicas
Ação III  Hospitalização Domiciliária
Ação IV  Cuidados Paliativos
Ação V  Colaborar na resolução das listas de espera dos hospitais do SNS
Ação VI  Primeiras consultas via CTH

Eixo 3 -  Clinical Governance
Ação I  Dar continuidade à promoção e desenvolvimento da cultura de segurança da organização, do doente e dos
profissionais e colaboradores.
Ação II  Implementação do Plano de Ação da Comissão Antitabágica
Ação III  Dar continuidade à ação da Equipa de Vigilância e prevenção de Infeção de Legionella
Ação IV  Acesso a informação de suporte à decisão
Ação V  Auditoria Interna
Ação VI

Eixo 4 -  Metodologia de Contratualização interna
Ação I  Consolidar SIADAP (todas as carreiras)
Ação II  Reforçar os mecanismos de contratualização interna, correlacionando produtividade, qualidade e objetivos,
reforçando a autonomia e responsabilidade dos profissionais e das equipas
Ação III  Incremento da resposta de MCDT´s
Ação IV
Ação V
Ação VI

Eixo 5 -  Promover a articulação com as redes de cuidados de saúde primários e RNCCI
Ação I  Promover a articulação com os ACES que referenciam para o HFZ-Ovar
Ação II  Manutenção da linha de produção complementar da RNCCI na tipologia Convalescença
Ação III  Projeto Inovar XXI
Ação IV
Ação V
Ação VI

Eixo 6 -  Sustentabilidade Económico-Financeira
Ação I  Assegurar reuniões de avaliação e aferição de custos
Ação II  Economia de escala
Ação III  Prestadores de serviço
Ação IV  Combate ao desperdício
Ação V
Ação VI

Eixo 7 -  SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Ação I  Proteção ambiental e de auto-sustentação, no âmbito da eficiência energética e da diminuição de resíduos
Ação II  Dotação da climatização no internamento
Ação III  Assegurar a continuidade de implementação do Plano de Energia e Baixo Carbono do Ministério da Saúde.
Ação IV  Sustentabilidade ambiental
Ação V
Ação VI

Eixo 8 -  PROMOVER A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO CIDADÃO
Ação I  Dinamizar o papel do Provedor do Utente
Ação II  Projeto CIDADÃO.HOSP
Ação III
Ação IV
Ação V



Ação VI


