Avaliação de Sistemas Clínicos: metodologias e resultados
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Resumo

Instrutores do Tutorial

Este tutorial irá apresentar uma revisão sobre
as metodologias de avaliação de sistemas
clínicos, sob o ponto de vista das dimensões
de adoção e impacto, inclusive com
experiências internacionais na área. Os
modelos de maturidade da HIMSS são hoje
intensamente utilizados em todo o mundo
como um guia de transformação digital,
especialmente o EMRAM. Um resumo desses
modelos também será apresentado durante o
tutorial.
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Descrição do Tutorial
A Tecnologia da Informação (TI) tem sido um
importante caminho para que uma
organização de saúde se torne mais eficiente e
com maior qualidade na assistência e
segurança do paciente. Há alguns modelos de
maturidade e/ou modelos de adoção que
descrevem os requisitos para que um hospital
se torne digital, tal como o EMRAM da
HIMSS [1].

Referências
Durante o tutorial, serão apresentados os
modelos de avaliação de sistemas clínicos do
Prof.Dr.Patrice Degoulet, com pesquisa que
avaliação a satisfação de uso dos profissionais
de saúde e os seus impactos na assistência.
Dando continuidade, os modelos de
maturidade da HIMSS serão apresentados,
especialmente o EMRAM, com exemplos de
instituições que alcançaram os estágios mais
avançados do modelo.
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