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00116 CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ

SECCIÓ :

ENTITAT :

1. Necessitat de completar i adequar la xarxa de centres assistencials i les prestacions sanitàries. 
2. Necessitat de mantindre l'eficiència en la cartera de servicis. 
3. Necessitat d'incrementar la formació, docència i investigació així com la incentivació i el prestigi dels professionals. 
4. Necessitat d'atendre la demanda en llista d'espera quirúrgica i d'exploracions i de consultes externes. 
5. Necessitat de mantindre l'atenció continuada ajustada a la cobertura assistencial. 
6. Necessitat de fomentar una atenció sanitària de major qualitat, més integrada i més humanitzada. 
7. Necessitat de desenrotllar el Pla Oncològic de la Comunitat Valenciana. 
8. Necessitat de desenrotllar activitats de rehabilitació. 
9. Necessitat de millorar la demanda d'assistència en salut mental. 
10. Necessitat de realitzar les activitats necessàries per a la implantació adequada dels Acords de Gestió de la Conselleria. 
11. Necessitat d'oferir una adequada informació clínic assistencial als professionals.

1.1. Adequar i completar les infraestructures sanitàries. 
1.2. Adequar i completar les prestacions sanitàries. 
1.3. Incloure de forma  progressiva noves prestacions assistencials efectives.. 
2.1. Afavorir la comunicació entre els diferents recursos sanitaris per a evitar desplaçaments innecessaris dels pacients. 
2.2. Fomentar la coordinació dels dispositius assistencials amb les alternatives a l'hospitalització convencional. 
2.3. Desenrotllar protocols i guies d'actuació conjunta entre tots els nivells assistencials. 
3.1. Promoure la utilització de recursos sanitaris per a la docència, investigació i actualització de coneixements. 
3.2. Mantindre i potenciar la implicació dels professionals en la gestió. Creació de grups interdisciplinaris. 
4.1. Mantindre i/o ampliar una cartera de servicis homogènia. 
4.2. Garantir una adequada assistència sanitària a tota la població. 
5.1. Oferir atenció sanitària d'urgències durant les 24 hores. 
5.2. Millorar la comunicació i integració amb els programes informàtics de la Conselleria.   
6.1. Mantindre i augmentar la confiança i satisfacció de la ciutadania en la utilització dels servicis sanitaris. 
6.2. Millorar i ampliar l'assistència domiciliària, per part d'equips d'unitats hospitalàries domiciliàries. 
7.1. Desenrotllar el Pla Oncològic. 
8.1. Continuar el desenrotllament d'alternatives assistencials més adequades a les necessitats terapèutiques del pacient. 
8.2. Potenciar plans d'actuació basats en l'evidència.
9.1. Millorar l'atenció en salut mental, ambulatòria i hospitalària. 
10.1. Evolució adequada dels Acords de Gestió. 
11.1. Desenrotllar la informació clínic assistencial des del punt de vista clínic i de costos.

1.1.1. Desenrotllar els programes de manteniment. 
1.1.2. Incrementar la dotació d'alta tecnologia. 
1.2.1. Potenciar la cirurgia major ambulatòria, hospital de dia, atenció domiciliària i cirurgia menor. Dotació de les plantilles 
adequades. 
1.2.2. Optimitzar la utilització de tots els recursos sanitaris disponibles. 
1.3.1. Incrementar la dotació d'alta tecnologia. 
2.1.1. Completar els recursos tecnològics dirigits a millorar la capacitat de resolució. 
2.2.1. Desenrotllar mecanismes de coordinació amb les UHD i de potenciació de l'atenció domiciliària. 
2.3.1. Integrar  un sistema d'urgències en programes d'atenció a domicili. 
3.1.1. Dotar de mecanismes adequats perquè els professionals puguen millorar els nivells de formació. 
3.2.1. Desenrotllar i augmentar la implicació dels professionals en la gestió. 
4.1.1. Potenciar l'oftalmologia, salut mental, oncologia i rehabilitació. 
4.2.1. Reducció de la llista d'espera quirúrgica, de consultes externes i exploracions diagnòstiques. 
5.1.1. Introduir el triage en urgències, ampliant i millorant les seues instal·lacions. 
5.2.1. Implantació del Projecte ABUCASIS en consultes externes hospitalàries. 
6.1.1. Millorar l'accessibilitat al sistema sanitari públic, augmentar el confort del pacient i millorar el nivell de qualitat de les 
prestacions.
6.1.2. Complir amb la resolució aprovada per unanimitat en la Comissió de Sanitat en relació a elaborar un pla d'accessibilitat en el 
Consorci Hospital Provincial Castelló.
6.2.1. Millorar els sistemes de diagnòstic i instal·lacions de consultes externes. 
7.1.1. Potenciar el diagnòstic precoç del càncer, la coordinació de l'estructura sanitària i facilitar l'accés al diagnòstic i tractament. 
8.1.1. Desenrotllar i augmentar les activitats de rehabilitació neuronal i rehabilitació cardíaca. 
9.1.1. Desenrotllar activitats en salut mental que fomenten la integració en la societat. 
10.1.1. Realitzar les actuacions adequades per al compliment dels objectius marcats en els Acords de Gestió. 
11.1.1. Potenciar els sistemes de control de gestió per a facilitar la presa de decisions.
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