MAPA ESTRATÉGICO SES/DF 2016-2019
MISSÃO
Garantir ao cidadão acesso universal à saúde
mediante atenção integral e humanizada

VISÃO
Ser um sistema de saúde que a população conheça, preze e confie, sendo
excelência e referência na atenção integral à saúde, apresentando os melhores
indicadores de saúde

VALORES
Valorização do servidor, Ética, Compromisso, Respeito e
Humanização

ATENÇÃO À SAÚDE

Ampliação e qualificação das Ações de saúde a
toda população em suas necessidades específicas

Organização, implementação e expansão das Redes de Atenção à Saúde,
orientadas a partir da Atenção Primária à Saúde para ampliação do acesso e da
assistência com qualidade.

Ampliação e qualificação da Política Pública de promoção e
vigilância em saúde para prevenção, redução, eliminação dos
riscos e agravos à saúde da população.

PROCESSOS INTERNOS

Desconcentração das ações em gestão de saúde com autonomia e corresponsabilidade para as
Regiões de Saúde

Qualificação dos processos de gestão em saúde na SES-DF, com foco na regionalização,
corresponsabilização e resultados assistenciais.

Integração de políticas de saúde com os municípios do Entorno para qualificar o acesso aos
serviços de saúde no SUS-DF

Fortalecimento da participação da comunidade e controle social na gestão da SES-DF

TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Fortalecimento das práticas de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde para valorização e
qualificação dos servidores.

Desenvolvimento de uma política de formação profissional, com fortalecimento da integração ensinoserviço, por meio da qualificação, especialização e pesquisa em saúde.

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Reorganização da cadeia logística, dos serviços de apoio e de suprimentos da SES

Promoção da gestão e incorporação de tecnologias em saúde

Modernização da estrutura física e promoção da gestão e incorporação de tecnologias em saúde

Ampliação, adequação e modernização da tecnologia da informação em saúde para qualificação
dos serviços.

ORÇAMENTO E FINANÇAS
Aprimoramento da gestão financeira e orçamentária com foco na transparência, ética e resultados
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ATENÇÃO À SAÚDE

PROCESSOS INTERNOS

Ampliação e qualificação das Ações de saúde a toda população em suas
necessidades específicas

Desconcentração das ações em gestão de saúde com autonomia e
corresponsabilidade para as Regiões de Saúde



Fortalecer a política de Atenção Primária à saúde com foco na expansão da Estratégia
da Saúde da Família
Fortalecer as ações referentes à Política de Sangue e Hemoderivados para população
do DF
Fortalecer as ações referentes à Política de Captação e Transplantes de Órgãos no
SUS-DF
Desenvolv er serviços e ações de saúde para segmentos das populações vulneráveis e
com necessidades específic as e riscos à saúde prioritários de forma integral e
humanizada
Fortalecer as ações referentes à Política Distrital de Prátic as Integrativas em saúde na
rede SES DF
Aprimorar as ações de Atenção Domiciliar com ênfase na desespiralização








Estabelecer a Gestão da Qualidade na SES DF com ênfase no Programa Nacional de
Segurança do Paciente
Aperfeiçoar a Gestão de Leitos para execução sistemática em todos os hospitais da
rede SES DF
Ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Especializada (média e alta complexidade)





Ampliar e otimizar a Rede de Assistência Farmacêutica em todas as Regiões de
Saúde do DF de forma integral e qualificada

Modelizar a Gestão para as Regiões de Saúde visando o aumento da efetividade e
resolubilidade no sistema de saúde do DF



Qualificação dos processos de gestão em saúde na SES-DF, com foco
na regionalização, corresponsabilização e resultados assistenciais.




Implementar as diretrizes da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa
na SES-DF

Integração de políticas de saúde com os municípios do Entorno para
qualificar o acesso aos serviços de saúde no SUS-DF
Promover uma maior articulação com os municípios do Entorno para qualificar o
acesso aos serviços de saúde da SES-DF.



Organização, implementação e expansão das Redes de atenção à saúde,
orientadas a partir da Atenção Primária à Saúde para ampliação do
acesso e da assistência com qualidade.







Consolidar e expandir a Rede Cegonha em todas as Regiões de Saúde do DF
Consolidar a Rede de Urgência e Emergência (RUE) com ênfase no Acolhimento com
Classificação de Risco em todas as Regiões de Saúde do DF
Desenvolv er a Rede de Atenção às pessoas com Doenças Crônicas (Obesidade e
Oncologia) em todas as Regiões de Saúde do DF
Consolidar e ampliar a Rede de Atenção a Saúde Mental (transtornos mentais,
autismo, álcool e outras Drogas) para atenção aos cidadãos e suas famílias em todas
as Regiões de Saúde do DF
Consolidar e ampliar a Rede de Atenção às Pessoas com Deficiências em todas as
Regiões de Saúde do DF

Ampliação e qualificação da Política Pública de promoção e vigilância em
saúde para prevenção, redução, eliminação dos riscos e agravos à saúde
da população.








Fortalecer a Vigilância Epidemiológica e controle de doenças e agravos transmissíveis
e não transmissíveis
Fortalecer as ações de Vigilância Sanitária no DF
Fortalecer as ações de Vigilância Ambiental no DF com destaque para prevenção de
Dengue e Chik ungunya
Aprimorar as ações do Laboratório Central para atender as demandas específicas de
saúde pública no DF
Fortalecer as ações de vigilância e controle de agravos à Saúde do Trabalhador
Fortalecer e ampliar as ações da Polí tica de redução de acidentes e violência

TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Fortalecimento das práticas de Gestão do Trabalho e Educação em
Saúde para valorização e qualificação dos servidores.




Aprimorar os Mecanismos de Educação permanente para qualificar os profissionais
do SUS
Aprimorar a Gestão do Trabalho na SES-DF

Desenvolvimento de uma política de formação profissional, com
fortalecimento da integração ensino-serviço, por meio da qualificação,
especialização e pesquisa em saúde.





Reorganização da cadeia logística, dos serviços de apoio e de
suprimentos da SES





Fortalecer as ações de Planejamento, Monitoramento, Controle e Avaliação de
Saúde para gerar melhores resultados na gestão da SES DF
Fortalecer e ampliar o acesso oportuno, referenciado, integral e equânime, por meio
da Regulação assistencial, com base nas necessidades do usuário.

Fortalecimento da participação da comunidade e controle social na
gestão da SES-DF


INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA

Fortalecer a integração da SES-DF com as instituições de Ensino Superior e de
Nível Técnico;
Fomentar ações de produção do conhecimento e grupos pesquis a no âmbito do
SUS-DF;
Promover ações educativas de qualificação dos gestores da SES-DF;
Aprimorar os serviços de saúde da SES-DF para atuarem como ambiente de
ensino aprendizagem.

Aprimorar os Processos de Aquisição e Contratação de bens e serviços
na rede SES, com foco no planejamento, execução e controle de
qualidade;
Redesenhar a logística de Armazenamento e Distribuição de Insumos e
Medicamentos e gestão de estoque em toda a cadeia de suprimento;
Aprimorar os processos de controle e avaliação dos contratos de
Serviços de Apoio (Higiene e Conservação, Vigilância Predial,
Alimentação e Nutrição Dietética, entre outros);

Promoção da gestão e incorporação de tecnologias em saúde


Fomentar a realização de Pesquisas e Estudos para avaliação e
incorporação de novas tecnologias em saúde;

Modernização da estrutura física e promoção da gestão e incorporação
de tecnologias em saúde





Fortalecer, desenvolver e promover o serviço de engenharia e arquitetura
Construir, ampliar, modernizar e adequar a Estrutura Física da SES DF;
Implantar modelo de gestão em serviços de Engenharia Clínica na SES
DF;
Desenvolv er política de incorporação de tecnologias em saúde.

Ampliação, adequação e modernização da tecnologia da
informação em saúde para qualificação dos serviços.



Assegurar investimentos permanentes para expansão da tecnologia da
informação;
Ampliar e modernizar o parque industrial e tecnológico da SES-DF

ORÇAMENTO E FINANÇAS
Aprimoramento da gestão financeira e orçamentária com foco
na transparência, ética e resultados




Implantar método da Gestão de Custos em todas as unidades/serviç os da
SES DF;
Aperfeiçoar a Captação e execução de Recursos na SES-DF;
Sistematizar o acompanhamento e avaliação da Execução Financeira e
Orçamentária da SES DF;
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