Väärtuspõhised tervishoiuteenused
Patsiendikeskne lähenemine tervishoiuteenuste kestlikule osutamisele

Ülesanne
Tagada tervishoiusüsteemide kestlikkus ja suurem patsiendikesksus
Tervishoiusüsteemid
keskenduvad väärtuse
asemel mahule
ja teenustasudele

Patsientide jaoks
tähtsaid tulemusi
ei mõõdeta
süsteemselt

TERVISHOIUINVESTEERINGUTE SUURENDAMINE ...

Kulud kasvavad kaks korda
kiiremini kui SKP1

Tervishoiuteenuste kattuvus
ja killustatus tekitab
kuni 30% jäätmeid1, 2, 3

... EI AITA ALATI
PARANDADA
RAVITULEMUSI

Olulised erinevused
riikidevahelistes ja
riigisisestes ravitulemustes4

Üheks lahenduseks on väärtuspõhised
tervishoiuteenused
Tervishoiuteenuste parandamise terviklahendus, mille keskmes on patsiendid

Kuidas?

Miks?
Patsiendid näevad edasiminekuid
seoses neile olulisimate küsimustega

Tulemuste ja
kulude mõõtmine

Tervishoiuteenuste osutajad juhivad ravi
paremate tõendusmaterjalide põhjal,
tõhustades ravi ning suurendades
patsientide ja tervishoiutöötajate rahulolu

Patsientide jaoks tähtsate
tulemuste parandamisega seotud
rahaliste stiimulite loomine
Raviandmete lihtsamalt
analüüsitaval kujul
kogumine ja kasutamine
tervishoiusüsteemide
parandamiseks

Rahastajad saavad ressursid
uuesti esikohale panna ja
saada raha eest paremaid
ravitulemusi, vähendades
väikese väärtusega
hooldusteenuseid

tulemused,
Väärtus =

mis on patsientide jaoks
tähtsaimad

kulu
kogu ravitsükli kohta

Üleilmselt standarditud
ravitulemuste mõõtmisvahendite kasutamine

HAIGUSVABA
ELLUJÄÄMINE

ELLUJÄÄMINE12

Tööstusharu tunnustatakse
uuenduste eest, mis võimaldavad
paremaid ravitulemusi
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KASVAJA
POSITIIVSETE
PIIRIDE
ÄGEDAD
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RAVITÜSISTUSED1

TERVISEGA
SEOTUD
ELUKVALITEET11

Tulemuste andmete
võrdlusanalüüs, süsteemne
mõõtmine ja läbipaistvus

DEPRESSIOON2

SEKSUAALFUNKTSIOONI
HÄIRED10

Varieeruvuse analüüs ja
parima tava tuvastamine

VALU3
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Parimate tavade jagamine
ja õpitu rakendamine
Käitumise muutmine

Roche'i tegevus
Tervishoiusüsteemide väärtuspõhisuse poole liikumise võimaldamine
Integreeritud
tervishoiulahenduste pakkumine
Tervishoiusüsteemide
eelistatuim partner olemine

Suurema patsiendikesksuse
toetamine ja võimaldamine

VBHC@Roche'i raamistik
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Esmatasandi
tervishoiuteenused
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One Roche'i
lähenemine

Õpitud teabe kogumine
ja jagamine
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Selle kohaldamine
kestvate katseprojektide
abil eri riikides
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Väärtuspõhised tervishoiuteenused võimaldavad saavutada
rohkemate patsientide puhul kiiremaid ja paremaid ravitulemusi

