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________________________________________
De: Juliana Dibai <julianadibai@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 20 de junho de 2018 07:40
Para: Audiencia09
Assunto: Margem de Solvência
Prezados ,
Bom dia!
Em um cenário de custos assistenciais altíssimos, ineficiência do governo em definir preços de produtos de saúde ( sim medicamentos tem definição pela Cemed, materiais
em geral e OPME cobra-se o preço que quiser ou Simpro e Brasindice que não é tabela , mas foram definidos como tabela pela ANS e quase quebram as operadoras) ,
hospitais que só tem interesse em pacientes cada vez mais doentes para obtenção de lucro, um modelo de remuneração absolutamente falido, aumento exponencial da
incorporacao tecnológica, e subfinanciamento do SUS , pago por todos em especial pelo Ressarcimento, rever a Margem de Solvência, criar regras EFICAZES PARA
MENSURAÇÃO DE RESULTADOS , é fundamental para a sobrevivência do setor!
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A criação da lei 13003 para reduzir conflitos comerciais até agora, só serviu reescrever contratos , renegociar neste modelo contratos em que o hospital recebe 1500 reais
em um equipo e compra à 50,00, recebe 130 reais num Jelco e compra à 5 reais ( todos os produtos são megafaturados) é algo quase que humanamente impossível se não
for por meio de ações drásticas ou mudança do modelo de remuneração!
A Agência tem que ser mais participativa nestas ações e não somente definir normas, mas ajudar a aplicá-las, bem como melhorar!
Estamos à beira da falência!
Rever as margens para operadoras estimulando melhores resultados, pode ser uma estratégia inteligente!
Att
Juliana Dibai
(031) 98460-7162
Enviado do meu iPhone
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