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SUA SAÚDE
Informe-se e faça boas escolhas
Prezado colega, Bom dia
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de
Minas Gerais comunica-lhe do acesso ao
Projeto “Sua Saúde” desenvolvido pela ANS –
Agência Nacional de Saúde Suplementar para:
“Estimular uma participação mais proativa de
pacientes e usuários do sistema de saúde em
relação a tomada de decisão em saúde”.

ACESSO
O Projeto “Sua Saúde” está disponível no endereço eletrônico http://www.ans.gov.br/gestaoem-saude/projeto-sua-saude.
A iniciativa da ANS está focada na informação de qualidade que é ou possa ser compartilhada
entre os que cuidam da saúde dos pacientes, como, por exemplo, os Laboratórios.
Não esqueça de que aproximadamente 70% das ações de saúde se passam com a presença
de exames laboratoriais e, portanto, a relevância da informação de qualidade assume
presença na tomada de decisão em saúde.

PERGUNTAS
O Projeto “Sua Saúde” da ANS marca também a passagem para disponibilizar um conjunto
de orientações e perguntas que são importantes para que o paciente seja estimulado a fazêlas aos profissionais que cuidam de sua saúde.
Assim a comunicação entre o Laboratório e o paciente, que ocorre por intermédio dos seus
funcionários, permitirá que a informação o alcance com melhor padrão de qualidade ao

acessar o site do Projeto “ Sua Saúde” você poderá conhecer mais sobre a relevância e o
impacto da comunicação entre os funcionários do Laboratório e os pacientes que ele atende,
prepara, instrui, informa, esclarece dúvidas.

VANTAGENS
O Projeto “Sua Saúde” da ANS, oferece pelo menos as seguintes vantagens para os seus
pacientes atuais e futuros e o seu Laboratório que cuida da saúde deles.
Vantagens para o Laboratório

Vantagens para o paciente

Maior adesão dos pacientes com aumento da O paciente se torna ativo e corresponsável
probabilidade de
obtenção de
bons por cuidar de sua saúde.
resultados para ele.
Fidelização do paciente.

Aumenta a sensação de bem-estar.

Diminuição do tipo e grau de risco de Favorece aos resultados.
entendimento equivocado das instruções ou
orientações.
Aumento do grau de satisfação profissional
e empresarial.
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