ARTIGO DE OPINIÃO

Saúde baseada em Valor (Value-based Healthcare)
e a mudança de paradigma
“O investimento em infraestruturas, dispositivos e equipamentos
médicos é essencial para reduzir as assimetrias nos resultados
obtidos pelo seu hospital ou instituição.”
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A Saúde baseada em valor (Value-based
Healthcare) é um modelo nos quais os prestadores
de cuidados de saúde - incluindo hospitais e
médicos - são pagos com base nos resultados
obtidos no tratamento do paciente. Neste tipo de
acordos, os prestadores de cuidados são
recompensados pela demonstração de evidências
do apoio oferecido ao paciente, com o objetivo de
melhorar a sua saúde, reduzir os efeitos e a
incidência
de
doenças
crónicas
e,
consequentemente, viver uma vida mais saudável.
Os cuidados baseados em valor diferem de uma
abordagem de cobrança por serviço ou
capacitação, na qual os prestadores de saúde são
remunerados com base na quantidade e qualidade
de serviços de saúde que prestam. Com esta nova
abordagem é finalmente possível que:
• Os pacientes gastem menos dinheiro para
alcançar uma melhor saúde;
• Os prestadores de cuidado obtenham maior
eficiência e satisfação do paciente;
• As entidades pagadoras controlem os custos,
reduzam riscos e aumentem a sua
sustentabilidade;
• Os fornecedores alinhem os preços de acordo
com os resultados dos pacientes;
• Consequentemente, que a sociedade se torne
mais saudável, e ao mesmo tempo se reduzam
os gastos gerais com Saúde.
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A mudança de paradigma leva a que a prestação
de cuidados de saúde enfatizem uma nova
abordagem orientada à qualidade de atendimento
ao paciente, partilha e interoperabilidade de dados
do paciente para que o atendimento seja
coordenado entre os vários serviços e os
resultados possam ser mais facilmente medidos.
É neste sentido que se torna essencial o
investimento em infra estruturas, dispositivos e
equipamentos médicos. Ao fazê-lo irá com certeza
reduzir as assimetrias nos resultados obtidos pelo
seu
hospital
ou
instituição.
Adquirindo
equipamentos mais eficientes e produtivos, para
além do aumento da motivação dos profissionais
de saúde, a qualidade do serviço prestado será
consequentemente melhor, e o retorno do seu
investimento financeiro irá crescer a longo prazo.
A OG Medical está disponível para demonstrar e
fornecer os mais recentes avanços na área da
informática médica e administrativa, bem como
equipamentos e suportes de registo clínico móvel,
modulares, com opção de dispensador de
medicamentos junto ao paciente.
Contacte-nos e conheça as campanhas em
destaque.
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