Resumo do Setor
Serviços de Saúde

DocuSign para prestadores de serviços
de saúde
Seus pacientes merecem atendimento de alta qualidade e
com bom custo-benefício, e a consumerização dos serviços
de saúde está gerando a necessidade de plataformas
móveis e digitais que forneçam acesso às informações a
qualquer hora e em qualquer lugar. Para atender a essas
necessidades, sua organização não pode mais se dar ao
luxo de lidar com processos em papel e manuais. Melhore a
experiência do paciente enquanto aumenta a produtividade
de sua equipe e a eficiência de sua cadeia de suprimentos
com uma solução totalmente digital.
Líderes inovadores de serviços de saúde em todo o mundo estão usando
a DocuSign para melhorar a coordenação do atendimento, simplificar a
conformidade regulatória e aumentar a produtividade.

Simplifique a admissão do paciente
Ninguém gosta de ficar sentado em um escritório com uma prancheta: é
um processo demorado, sujeito a erros e ineficiente. Formulários de papel
precisam ser digitalizados ou re-digitados, a escrita apressada é difícil de
ler e os pacientes omitem dados com frequência. Os formulários digitais
não podem ser enviados até que estejam 100% completos e os dados
são capturados e enviados automaticamente para sistemas de back-end,
permitindo registros médicos eletrônicos de ponta a ponta.

Melhore a qualidade do atendimento
Com a DocuSign, os pacientes podem preencher formulários médicos de
forma completa e cuidadosa em seu próprio ritmo e os médicos podem
revisar o histórico médico, as alergias e os medicamentos dos pacientes
antes que eles entrem pela porta. A DocuSign muda a natureza das
interações entre pacientes, médicos, contribuintes e outros participantes
do ecossistema, permitindo um fluxo de informações mais eficiente e
transparente e uma colaboração aprimorada. As transações podem ser
concluídas em qualquer dispositivo, e a DocuSign é a única plataforma que
oferece aplicativos móveis nativos para todas as principais plataformas
(iOS, Android e Windows).

“Com a DocuSign,
conseguimos mapear
melhor o fluxo de
contratos, análise e
gestão dos documentos,
e o tempo de fechamento,
que chegava até 45 dias.
Agora foi reduzido para,
no máximo, uma semana.”
Fernanda Santos
Coordenadora de Compras
Carestream
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Economize tempo no credenciamento e integração da equipe
Médicos e enfermeiros não podem atender até que todos os formulários de
credenciamento estejam em vigor, e as agências de recrutamento enfrentam
atrasos na colocação de profissionais de saúde enquanto aguardam as
assinaturas. Com a DocuSign, problemas relacionados à contratação
e gargalos de papelada não comprometerão o atendimento de seus
pacientes. Deixe a equipe pronta para trabalhar com mais rapidez e facilite
a manutenção de suas credenciais ao longo do tempo com um processo
totalmente digital.

Amplie os investimentos em tecnologia
Aproveite as premiadas APIs da DocuSign para integrar a ferramenta em
quase qualquer aplicativo, site, portal ou sistema. Nosso amplo ecossistema
de parceiros inclui soluções líderes como Microsoft Office 365, Salesforce,
SAP, Oracle e muitos outros, bem como parceiros de implementação como
Deloitte e Accenture.

Casos de uso de
serviços de saúde
Com a DocuSign, você pode automatizar uma
ampla variedade de processos, incluindo:
Formulários/admissão de novos pacientes
Aviso de práticas de privacidade
Formulários de consentimento
Atualizações de prontuários médicos
Documentos de pacientes de saúde domiciliar
Credenciamento de médicos/enfermeiros
Contratos com fornecedores
Formulários Medicare
Acordos de parceria comercial
Contratos de fornecedores
Ordens de compra
Declarações de trabalho
Formulários do RH

Para mais informações
Envie um email para contato@docusign.com para saber mais sobre como a
DocuSign pode ajudá-lo a melhorar a coordenação do atendimento, e a
passar mais tempo com os pacientes e menos com a papelada - com uma
solução simples, segura e totalmente digital. Use DocuSign e mantenha seu
negócio e a saúde de seus pacientes evoluindo.

Sobre a DocuSign
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam,
atuam em e gerenciam contratos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a DocuSign oferece a assinatura
eletrônica: a melhor maneira do mundo de assinar eletronicamente em praticamente qualquer dispositivo, de
praticamente qualquer lugar e a qualquer momento. Atualmente, mais de 800.000 clientes e centenas de
milhões de usuários em mais de 180 países usam a DocuSign para realizar contratos da melhor forma possível.

DocuSign, Inc.
Avenida Jornalista Roberto
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