APSUS

Atenção Primária à Saúde de Qualidade em Todo Paraná

APSUS Atenção Primária de Qualidade em Todo o Paraná.
Missão

Formular a Política de Atenção Primária no Estado do Paraná implementando as ações e
serviços para a promoção do cuidado da população em todo o seu ciclo de vida.

Visão

Ser até 2020, o Estado com a APS organizada em todos os municípios atuando como porta
de entrada, com resolutividade e responsabilidade pelos cuidados dos seus cidadãos.

Valores

Vínculo

Resultado
para a
Sociedade

•Atender as expectativas da população em relação às necessidades de saúde;
•Garantir o acesso e a qualidade das ações e serviços de atenção primária à saúde.
•Diminuir os anos potenciais de vida perdidos por incapacidade.

Perspectiva
de Processos

Perspectiva
de Gestão

Autonomia

Inovação

Qualidade

• Vincular toda a população a APS;
• Estratificar o risco da população e das condições de saúde;
• Desenvolver e implementar planos de cuidado conforme a estratificação de risco;
• Monitorar o plano de cuidado;
• Desenvolver ações de promoção, prevenção e educação em saúde.
• Investir na melhoria da infraestrutura e de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde,
estabelecendo um padrão de ambiência para a realização das atividades na APS;

• Qualificar as equipes de atenção primária à saúde por meio de processos de educação
permanente;

• Desenvolver mecanismos de monitoramento e avaliação das ações e serviços de APS;
• Estruturar a atenção primária à saúde para que seja coordenadora do cuidado nas Redes
Prioritárias de Atenção à Saúde: Mãe Paranaense, Urgência e Emergência, Pessoa com
Deficiência, Saúde Mental e Pessoa Idosa;

• Contratualizar os municípios para a melhoria dos indicadores de atenção à saúde;
• Implementar as tecnologias de gestão da clínica;
• Estimular a participação social em ações intersetoriais de modo a incentivar a promoção
e prevenção em saúde.

• Garantir o incentivo financeiro para custeio das equipes e para melhoria da

Perspectiva
Financeira

infraestrutura das UBS;
• Ampliar a captação de recursos para o APSUS.

