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SECCIÓ :

ENTITAT :

1. Necessitat d'adequar i mantindre la xarxa de centres assistencials departamentals 
2. Necessitat d'incrementar la integració departamental. 
3. Necessitat d'optimitzar la formació, docència i investigació. 
4. Necessitat de mantindre l'eficiència en la cartera de servicis. 
5. Necessitat de mantindre l'atenció continuada adequada a les necessitats. 
6. Necessitat de mantindre l'adequació dels sistemes d'informació a les necessitats del Departament 
7. Necessitat d'oferir una adequada informació clínic assistencial als professionals. 
8. Necessitat de potenciar una atenció sanitària basada en l'evidència científica que potencie la qualitat i seguretat de les seues 
actuacions. 
9. Necessitat d'aconseguir una atenció sanitària centrada en el pacient que potencie la seua humanització. 
10. Necessitat de potenciar les accions de responsabilitat social. 
11. Necessitat de desenrotllar en l'àmbit del Departament les activitats necessàries per al desenrotllament adequat dels acords de gestió
amb la Conselleria de Sanitat.

1.1. Adequar i mantindre la xarxa d'infraestructures sanitàries, i l'equipament en l'Àrea d'Atenció Primària i Especialitzada 
extrahospitalària del Departament 
1.2. Adequar i mantindre la xarxa d'infraestructures sanitàries, i l'equipament  en l'Hospital General Universitari de València. 
2.1. Desenrotllar l'activitat de Comissions i grups de treball integrats per membres de diversos nivells assistencials 
3.1. Promoure la utilització de recursos sanitaris per a la docència, investigació i actualització de coneixements. 
3.2. Promoure la investigació 
3.3. Promoure la formació continuada dels professionals. 
4.1. Mantindre una cartera pública de servicis adequada a les necessitats i eficient en la seua gestió. 
5.1. Mantindre una atenció continuada adequada a les necessitats i d'acord amb les directrius marcades des de Conselleria. 
6.1. Manteniment dels sistemes dels sistemes dels centres d'especialitats i CSI. 
6.2. Actualització dels sistemes hospitalaris. 
7.1. Desenrotllar la informació clínic assistencial des del punt de vista clínic i de costos 
8.1. Millora i ampliació de les modalitats assistencials més adequades per al pacient. 
8.2. Potenciar plans d'actuació basats en l'evidència. 
8.3. Potenciar la qualitat i seguretat de les actuacions 
9.1.  Mantindre i millorar la confiança i satisfacció de la ciutadania en els  servicis sanitaris del Departament. 
10.1. Mantindre i desenrotllar les accions en Responsabilitat Social Corporativa. 
11.1. Evolució adequada acords de gestió

1.1.1. Desenrotllar els programes de manteniment dels centres  extrahospitalaris del Departament. 
1.2.1. Desenrotllar els programes d'adequació d'Hospital General 
1.2.2. Desenrotllar els programes de manteniment de l'Hospital General. 
1.2.3. Desenrotllar els programes d'equipament de l'Hospital General 
2.1.1. Desenrotllar els programes d'actuació de les comissions departamentals 
3.1.1. Dotar de recursos per a incorporar residents basant-se en la capacitat assistencial del Departament i la planificació sanitària. 
3.1.2. Obtindre dotacions adequades per a garantir la formació i la investigació. 
3.2.1.   Desenrotllar actuacions de suport a la investigació.. 
3.3.1. Dotar de mecanismes adequats perquè els professionals puguen incrementar els seus nivells de formació. 
4.1.1.  Garantir l'accés de la ciutadania a una cartera de servicis adequada. 
4.1.2. Potenciar l'objectivitat del sistema dotant-lo de recursos suficients per a aconseguir els objectius proposats. 
5.1.1. Continuar el desenrotllament d'una atenció continuada basada en la qualitat i eficiència, racionalitzant punts d'atenció, dotació 
de professionals, integrant sistemes de gestió i potenciant la formació continuada dels professionals. 
6.1.1.  Continuar el desenrotllament dels sistemes informàtics en atenció  especialitzada ambulatòria, fomentat la interacció amb 
l'hospitalària. 
6.2.1. Desenrotllament dels sistemes d'informació hospitalaris avançant cap a la integració dels existents i el desenrotllament dels 
aplicatius no integrats. 
7.1.1. Potenciar els sistemes de control de gestió per a facilitar la presa de decisions. 
8.1.1.  Continuar el desenrotllament d'alternatives assistencials més adequades a les necessitats terapèutiques del pacient. 
8.2.1.  Desenrotllament de procediments de treball per part dels servicis assistencials. 
8.3.1. Desenrotllament de plans i accions que potencien la seguretat clínica i l'efectivitat assistencial. 
9.1.1. Millorar l'accessibilitat al sistema i el confort del pacient 
10.1.1.  Desenrotllament del Pla de Responsabilitat Social Corporativa com a via per a evidenciar el nostre compromís amb la 
societat. 
11.1.1.  Realitzar les actuacions adequades per al compliment dels objectius marcats en els Acords de gestió.
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