Novo PAD

Programa de Atenção Domiciliar
Qualidade de vida em
primeiro lugar

Novo PAD traz novidades
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Alterações no Programa visam ampliar o cuidado e
acesso à saúde pelo paciente
O principal objetivo das mudanças no Regulamento do Programa de
Atenção Domiciliar – PAD, aprovadas em 26 de outubro de 2018, é
promover qualidade de vida aos pacientes e familiares inseridos no
Programa.

Dentre as melhorias implementadas estão a ampliação do prazo de
assistência para pacientes que necessitam de cuidados especiais por
mais tempo; maior abrangência de beneficiários atendidos pelo Programa; autonomia para a família que cuida do paciente em casa; possibilidade de expansão para novas cidades do interior de Minas.
O que mudou?

Além das modalidades já existentes do PAD, a Gerência de Saúde
criou uma nova modalidade: o Gerenciamento de Casos, destinado ao atendimento dos pacientes crônicos que necessitam de monitoramento em domicílio por prazo prolongado.

Sobre o PAD

O PAD foi criado em março de 2006 com o objetivo de oferecer
assistência no ambiente domiciliar a pacientes com saúde debilitada e dificuldades de acesso a rede ambulatorial dos serviços de
saúde.

Até novembro de 2018 o PAD oferecia as modalidades de Internação Domiciliar e Assistência Domiciliar. Agora, o Programa contará também com a inclusão da modalidade Gerenciamento de
Casos.
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Veja o que mudou:

Internação
Domiciliar

Gerenciamento
de Casos

Assistência
Domiciliar

Gerenciamento de Casos - GC

A quem se
destina

8 Pacientes crônicos ou com doenças degenerativas,
que possuam dificuldades de acesso a rede ambulatorial.
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8 A captação do paciente será realizada ativamente
pelas equipes de Auditoria e Gestão de Saúde da Cemig Saúde, em parceria com a rede hospitalar.

Como
funciona

8 Será feita a avaliação de complexidade do caso,
bem como o plano de cuidado, que consiste em visitas
domiciliares da equipe multiprofissional, telemonitoramento, e outras intervenções necessárias.

8 Prestadores credenciados de Atenção Domiciliar
serão acionados para realizar a prestação de serviços
que se inicia após o aceite da família e a alta do médico assistente, caso o paciente esteja internado.

8 O plano de cuidado pode ser alterado ao longo da
assistência, devido a mudança do quadro clínico do paciente.

8 O prazo de assistência é por tempo indeterminado.
8 Melhora da qualidade de vida do paciente, possibilitando seus cuidados no conforto do lar.

Benefícios

8 Capacitação do cuidador e da família, dando mais
autonomia e segurança em relação aos cuidados com
o paciente.
8 Diminuição do número de internações, exposição
ao risco de infecções hospitalares e gravidade das intercorrências.
8 Fortalecimento da relação paciente e equipe Cemig Saúde, que cuidará de todo o percurso assistencial desse beneficiário.
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ATENÇÃO!

8 Os pacientes atendidos pelo programa Mais Vida foram incluídos na modalidade Gerenciamento de Casos e serão atendidos por prazo indeterminado.

8 O serviço de cuidador é de responsabilidade da família do
paciente.

Clique aqui para ter acesso ao Regulamento do PAD na íntegra.
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Pela qualidade de vida de todos

Segurança - O retorno do paciente para casa pode gerar insegurança nos familiares em relação aos cuidados adequados a serem adotados. Para isso, o PAD passa a capacitar o cuidador familiar, para que ele
tenha mais segurança e autonomia com os cuidados.

Em casa é melhor – Pacientes cuidados em ambiente familiar apresentam melhores resultados de saúde. O conforto de casa e a companhia da família reduz o sofrimento dos pacientes e familiares. Além
disso, o tempo de internações nos hospitais é menor, o que diminui a
exposição do paciente a infecções hospitalares. A iniciativa também
possibilita a prática dos cuidados paliativos a pacientes que enfrentam
doenças que ameaçam a longevidade de suas vidas.

Cuidado por tempo suficiente – O prazo de assistência da modalidade Gerenciamento de Casos, foi ampliado de 90 dias para indeterminado. A mudança visa prestar assistência pelo tempo necessário. A ampliação do prazo também resguarda pacientes que apresentam prognóstico de piora do quadro clínico ao longo dos anos.

Para mais gente - Mais beneficiários poderão ser incluídos no PAD,
pois a captação de pacientes passa a ser de forma ativa, pela equipe
de Auditoria da Cemig Saúde e em parceria com os hospitais.
Mais lugares – O novo modelo também permite um número maior
de prestadores cadastrados e em mais lugares do que o Programa
Mais Vida permitia. Desta forma, novas localidades no interior de Minas serão cobertas.

Equipes preparadas – A equipe da Cemig Saúde coordenará os
cuidados dos pacientes monitorados pelo PAD, tendo um profissional
de referência para orientar todo o percurso assistencial. Além disso,
uma equipe multidisciplinar fará o monitoramento dos pacientes.

