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Missão

 MISSÃO

A missão do Hospital Dr. Francisco Zagalo de Ovar (HO HFZ) é prestar bons cuidados de saúde à população, com qualidade, segurança eficiência e humanidade, segundo a lógica de
universalidade, acesso e equidade, em interface com os diversos atores sociais e em articulação com a rede de hospitais que integram o Serviço Nacional de Saúde, com a rede de
cuidados de saúde primários e com a rede nacional de cuidados continuados integrados. Isto sem perder a noção de sustentabilidade e assumindo sempre que a atividade do Hospital é
desenvolvida no estrito cumprimento das orientações definidas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e das respostas possíveis para este Hospital em
concreto.

Visão

VISÃO

O HFZ-Ovar pretende ser reconhecido, na comunidade que serve, pela superioridade clínica no âmbito das suas competências, eficácia e eficiência, assumindo-se com uma Unidade
Hospitalar de referência na oferta de Cuidados de proximidade e de interface institucional. Alvejamos um elevado grau de satisfação dos utentes e dos nossos próprios colaboradores, ao
mesmo tempo que perseguimos uma aplicação eficiente dos recursos financeiros que nos são confiados no âmbito do SNS.

 

Na sua atuação, o HFZ Ovar pauta-se pela prossecução dos seguintes objetivos:

1. Prestação de cuidados de saúde diferenciados, em tempo clinicamente adequado, com elevados critérios de qualidade e humanidade;
2. Intervenção e participação na prevenção da doença;
3. Otimização dos recursos disponíveis e redução de redundâncias;
4. Aposta na inovação e modernização, que passe pela reengenharia de processos, casando duas vontades ambicionadas pela tutela: SNS sem papel (desmaterialização e

transformação digital) e foco no utente e na melhoria da sua experiência junto do SNS;
5. Promoção do recurso as Normas de Orientação Clínicas (NOC) como instrumento de melhoria da eficiência na prática clínica;
6. Promoção da formação profissional (particularmente nas áreas clínicas e de apoio clínico) como condição para uma prática de excelência;
7. Prossecução da melhoria contínua da qualidade no âmbito do modelo de governação clínica;
8. Apoio e incentivo do desenvolvimento de programas de melhoria da eficiência operacional, bem como da gestão clínica, num quadro de desenvolvimento económico-

financeiro equilibrado e sustentável;
9. Desenvolvimento de áreas de diferenciação e de referência na prestação de cuidados de saúde;

10. Promoção, no âmbito da prestação de cuidados, da atuação integrada do HFZ Ovar com outras Unidades de Saúde, de modo a que o cidadão seja assistido e/ou acompanhado
em estabelecimento mais apropriado, de forma integrada e contínua;

11. Incentivo do desenvolvimento de projetos de prestação de cuidados de saúde em ambulatório e/ou apoio ao domicílio, de modo a minimizar o impacto da hospitalização e a
preservação das redes de apoio sociofamiliar instituídas.

 

Valores

VALORES

No desenvolvimento da sua atividade, o HFZ-Ovar, os seus profissionais e colaboradores regem-se pelos seguintes valores:

1. Responsabilidade e transparência, as quais sustentam um comportamento coerente e socialmente responsável perante a comunidade e demais agentes da envolvente interna e
externa;

2. Ética profissional, a qual sustenta a confiança interna recíproca e a responsabilidade institucional;
3. Respeito pela dignidade humana, pela diversidade cultural e pelos direitos dos cidadãos;
4. Cultura do conhecimento, da inovação e da excelência técnico-profissional;
5. Rigor e eficiência na gestão dos recursos;
6. Foco no cidadão que é colocado no centro de todos os processos e decisões;
7. Melhoria contínua da qualidade num ambiente seguro e amigável;
8. Promoção do mérito, do rigor e da avaliação sistemática;
9. Atividade orientada para resultados;

10. Cultura interna de multidisciplinariedade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;
11. Satisfação e confiança de todos os seus utilizadores – cidadãos, facilitando a sua participação no processo de tomada de decisão;
12. Satisfação dos profissionais e colaboradores;



13. Respeito pelo ambiente.

O HFZ Ovar tem, igualmente, em consideração aqueles oito valores fundamentais, a prosseguir por qualquer Serviço Público e que são, simultaneamente, os mais frequentemente
proclamados nos países da OCDE. São eles a:

1. Imparcialidade;
2. Legalidade;
3. Integridade;
4. Eficiência;
5. Transparência;
6. Responsabilidade;
7. Igualdade;
8. Justiça.

Análise do ambiente interno e externo (SWOT)

Pontos Fortes

Pontos Fortes

Nível de excelência clínica reconhecida pela ERS para a cirurgia de ambulatório e
cirurgia convencional ortopédica (próteses)
Adesão ao programa SINAS da ERS para Tromboembolismo e Dor 
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 (inclui provedor do Utente)
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
Dimensão da equipa e do espaço físico
Mobilização da equipa para a certificação nacional modelo ACSA internacional -
@credita. Em continuidade com a acreditação alcançada para a Unidade de
Convalescença no Hospital.
Unidade Formativa Certificada
Enfoque na cultura de qualidade e segurança do doente
Cultura de articulação interinstitucional e de abertura à comunidade

 

Pontos Fracos

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 manter elevado nº de profissionais em regime de trabalho
temporário e contrato de prestação de serviços (incluindo Médicos e Técnicos
Superiores, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais)
Dimensão da equipa
Ausência de acesso direto (SU/SUB, ...) com perfil condicionado por terceiro
(CHEDV EPE) como retaguarda no internamento médico.

Oportunidades

Oportunidades

Potenciar os benefícios da proximidade
Criar modelo gestionário de prestação integrada em saúde
Maior articulação com os cuidados saúde primários
Estabelecer protocolos com hospitais de superior diferenciação (nível I, II e III) em
função da proximidade e capacidade de resposta instalada em cada uma das
Instituições
Estabelecer protocolos de partilha de recursos humanos, recorrendo à mobilidade em
sentido de aproximação ao utente, particularmente nas valências de maior
diferenciação permitindo canais de articulação efetiva e eficiente
Promover de cidadania e literacia em saúde
Inovar na forma de implementação das políticas públicas de saúde
Desenvolver programa ambicioso de desmaterialização de processos, no âmbito do SNS
sem Papel

Ameaças

Ameaças

Escassez de recursos humanos
Restrição económico-financeira
Reorganização das políticas públicas de saúde
Redefinição da Rede Hospitalar
Concorrência de outras Unidades com maior
capacidade instalada
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 DA POPULAÇÃO
Ação I  Potenciar resposta cirurgica na área do ambulatório
Ação II  Consolidar resposta de cirurgia convencional - linha ortopédica proteses
Ação III  Implementação de consultas multidisciplinares na área de integração de cuidados (diabetes, dor e doença crónica)
Ação IV  Dar continuidade ao projeto de implementação da equipa mista (hospital + cuidosos de saúde primários) de suporte
em cuidados paliativos
Ação V
Ação VI

Eixo 3 -  CLINICAL GOVERNANCE
Ação I  Dar continuidade à promoção e desenvolvimento da cultura de segurança da organização, do doente e do
profissional
Ação II  Dar Continuidade ao Projeto HOSP(Hosptial Ovar Sem Papel) (iniciado em 10.2017)
Ação III  Implementação de um sistema de avaliação e monitorização com base nas ferramentas de Business Intelligence e
open source
Ação IV  Desmaterialização de processos através da certificação de qualidade EMRAM da HIMSS
Ação V  Dar continuidade a processos de difinição de indicadores, sua monitorização e implementação de auditorias às
NOC`s
Ação VI  Consolidar a estratégia organizacional tendo em conta os eixos prioritários do PNS 2020

Eixo 4 -  METODOLOGIA DE CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA
Ação I  Consolidar SIADAP (todas as carreiras)
Ação II  Dinamizar a área da Consulta Externa
Ação III  Incremento da resposta de MCDT´s
Ação IV  Desenvolvimento de Unidade Promotora na área da MFR
Ação V
Ação VI

Eixo 5 -  SUSTENTABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA
Ação I  Articular e assegurar junto da ARSC e ACSS financiamento adequado à contratualização e especificidade da
organização
Ação II  Monitorizar e cumprir o planeamento da execução orçamental mensal
Ação III  Assegurar reuniões de avaliação e aferição de custos
Ação IV  Realização de auditorias internas regulares
Ação V  Avaliação e atualização do desenho de processos
Ação VI

Eixo 6 -  ESTRUTURA E AMBIENTE
Ação I  Implementação de ações no âmbito da proteção ambiental e das de auto-sustentação, no âmbito da eficiência
energética e da diminuição de resíduos
Ação II  Dotação da climatização no internamento
Ação III
Ação IV
Ação V
Ação VI

Eixo 7 -  PROMOVER A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO CIDADÃO
Ação I  Dinamizar o papel do Provedor do Cidadão
Ação II  Dimanizar o projeto CIDADÃO.HOSP
Ação III  Dinamizar ação do Site Institucional
Ação IV
Ação V



Ação VI

Eixo 8 -  ARTICULAÇÃO COM AS REDES DE CSP E RNCCI
Ação I  Manutenção da linha de produção complementar da RNCCI na tipologia Convalescença
Ação II  • Projetar novas soluções de gestão de prestação integrada em saúde, potenciando recursos existentes em áreas
de interesse hospitalar e comunitário, nomeadamente através da criação de equipas mistas multidisciplinares
Ação III  Cultivo de relações institucionais fortes com organismos locais, regionais e nacionais
Ação IV  • Elaboração de protocolos de cooperação entre as Instituições Hospitalares em linha com a reforma hospitalar em
definição
Ação V
Ação VI
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