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Krąg Zdrowia a opieka nad pacjentem

Od wielu lat pacjenci borykają się z problemem dostępu do lekarza i usług medycznych. NFZ pokrywa jedynie część
terapii i metod diagnostycznych; dostęp do nich wiąże się często z wielomiesięcznym, i wieloletnim, oczekiwaniem 
pacjenta. Ponieważ czas i właściwy sposób leczenia może zadecydować o zdrowiu lub życiu, pacjenci
często decydują się na wizytę w prywatnej placówce medycznej.

Polskie prywatne placówki medyczne stanowią większość podmiotów świadczących prywatne usługi dla pacjentów.
Duża część z nich została założona przez lekarzy w celu leczenia pacjentów w zakresie przewyższającym
dostępność rozwiązań publicznych. Niestety coraz niższe wsparcie  polskich prywatnych placówek medycznych
przez NFZ, konkurencja silnych kapitałowo sieci medycznych i firm finansowych (ubezpieczenia i pakiety medyczne)
oraz brak integracji poszczególnych placówek ze sobą powoduje, że pojedynczej firmie medycznej coraz trudniej
utrzymać się na rynku.

Odpowiedzią na oczekiwania pacjentów oraz potrzeby polskich prywatnych placówek medycznych
jest Krąg Zdrowia.Dzięki regułom jednoczącym prywatne placówki, takie jak WSPÓŁPRACA,  WZAJEMNOŚĆ
i KOMPETENCJA, wspieranym przez unikalne narzędzia informatyczne, pacjent otrzymuje dostęp do sprawnego
i profesjonalnego leczenia koordynowanego. Ponieważ w Kręgu Zdrowia są placówki POZ, AOS, szpitale prywatne,
rehabilitacja, firmy diagnostyczne oraz inne firmy okołomedyczne, pacjenci mają możliwość diagnostyki i leczenia
w wielu miejscach, będąc polecanymi najlepszym specjalistom i otrzymując dostęp do najwyższej jakości terapii
w możliwie krótkim czasie.

Podstawowym atutem Kręgu Zdrowia jest możliwość wyszukiwania przez lekarzy placówek Kręgu dla pacjenta,
najlepszych specjalistów i dostępnych metod leczenia, umożliwiających kontynuację leczenia poza placówką,
która takich możliwości nie oferuje. Jest to możliwe dzięki unikalnemu systemowi informatycznemu oraz sposobowi 
doboru polskich prywatnych placówek medycznych, jako Partnerów Kręgu Zdrowia.

Ogromną korzyścią dla polskich prywatnych placówek medycznych, wynikającą z uczestnictwa w Kręgu Zdrowia,
jest integracja usług z innymi podobnymi podmiotami na rynku, dająca możliwość lepszego leczenia pacjentów
i umożliwiająca konkurowanie z dużymi podmiotami sieciowymi. Podczas współpracy w ramach Kręgu Zdrowia
prywatne placówki zachowują pełną autonomię decyzji i działania.

Celem Kręgu Zdrowia jest integracja polskich placówek medycznych umożliwiająca podniesienie jakości leczenia
pacjenta poprzez opiekę koordynowaną.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami dotyczącymi Kręgu Zdrowia, zapraszamy
na targi Salmed 2018, podczas których będziemy prezentowali sposób funkcjonowania Kręgu Zdrowia podczas
seminarium oraz na stoisku. 

ODWIEDŹ NAS podczas targów SALMED 2018.
Termin: 15-17 marca 2018 r.
Godziny otwarcia: 9.00-17.00 (czwartek, piątek), 9.00-16.00 (sobota)
Miejsce: teren MTP, ul. Głogowska 14, Poznań
Lokalizacja: Pawilon 7, stoisko nr 29

PRZYJDŹ na SEMINARIUM KRĘGU ZDROWIA
TERMIN: 15.03.2018
Godz. 12.00-15.00
Miejsce: teren MTP, ul. Głogowska 14, Poznań
Lokalizacja: Pawilon 7, sala E
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