O que os doutores e hospitais da Southcoast Health estão
fazendo para melhorar a atenção médica que você recebe
O Southcoast Physicians Group está participando na Southcoast
Accountable Care Organization, uma ACO.
O que é uma ACO?
ACOs:
São grupos de médicos, hospitais, e/ou outros provedores de cuidados de saúde
os quais trabalham em conjunto para melhorar a qualidade e experiência do
cuidado que recebe. O nosso consultório escolheu fazer parte da ACO porque
achamos que nos irá ajudar a providenciar um melhor cuidado para os pacientes.

Importante
!

Não limite a sua escolha de provedores de cuidados de saúde.
Os seus benefícios do Medicare não estão mudando. Terá o direito de visitar qualquer médico,
hospital, ou outro provedor que aceite Medicare a qualquer altura, conforme faz agora.
São avaliados pelo Medicare para ver quão bem cada ACO atinge esses objetivos todos os anos.
Essas ACOs que fazem um bom trabalho poderão ganhar um bónus financeiro. As ACOs que
ganham um bónus podem usar o pagamento para investir mais no seu cuidado ou partilhar parte com
os seus provedores. Algumas vezes, as ACOs são penalizadas se o custo do cuidado aumenta.
Não são um plano do Medicare Advantage, uma “tudo em uma” alternativa para
o Original Medicare, oferecido pelas companhias privadas aprovadas do
Medicare. Uma ACO não é um plano HMO, ou um plano de seguro de qualquer
tipo.

Importante
!!!

O que significa isto para o meu cuidado?
Dando a opção aos provedores de cuidados de saúde de trabalharem com um grupo como
Southcoast Accountable Care Organization é uma das formas como o Medicare nos ajuda a
coordenar o seu cuidado e dar-lhe uma qualidade de cuidado melhor.
Para nos ajudar a coordenar melhor o seu cuidado de saúde, Medicare compartilha a informação
sobre o seu cuidado com os seus provedores; como datas e horas quando visitou um provedor de
cuidados de saúde, a sua condição médica e uma lista das suas receitas passadas e presentes.
Compartilhar a sua informação ajuda a ter a certeza de que todos os provedores envolvidos no seu
caso tem acesso à sua informação de saúde quando e onde precisarem. Esta informação ajuda
Southcoast Accountable Care Organization a dar-lhe um cuidado melhor e mais coordenado
acompanhando todos os cuidados e testes que já fez. Poderá ainda ser mais fácil para descobrir
problemas potenciais antes que se tornem mais sérios – como interações com medicamentos que
possam acontecer se um dos médicos não tiver conhecimento daquilo que outro receitou.

Como posso aproveitar o máximo os cuidados de uma ACO?
Pergunte ao seu médico como se pode inscrever para o nosso portal online seguro que lhe dá
acesso de 24 horas à sua informação de saúde pessoal, incluindo resultados de laboratório e
recomendações dos provedores. Isso ajudará a que faça decisões informativas sobre o seu cuidado
de saúde, seguir o seu tratamento, e vigiar os seus resultados de saúde.

Deixe o Medicare saber quem considera o seu médico de família ou “médico principal.” O seu
médico de família é o provedor de cuidados de saúde que você pensa que é o responsável por
coordenar todo o seu cuidado. Se escolher um médico de família, esse médico poderá ter mais
meios e serviços para o seu cuidado. Podemos dar-lhe mais informação sobre como fazer isso.
Continue a autorizar que o Medicare compartilhe a sua informação dos cuidados de saúde para
melhor nos ajudar a coordenar e melhorar a qualidade do seu cuidado. Se não quer que o Medicare
compartilhe a sua informação, chame para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Diga-lhes aue o
seu provedor de cuidados de saúde faz parte de uma ACO e que não quer que o Medicare
compartilhe a sua informação de cuidados de saúde. Usuários de TTY podem chamar
1-877-486-2048.

Perguntas?
Para mais detalhes sobre a nossa ACO, peça no balcão principal uma cópia do aviso de
beneficiário do ACO.
Se tiver alguma pergunta ou preocupação, telefone para 844-744-5544, ou podemos falar sobre
elas durante a sua visita no nosso consultório. Pode ainda chamar para 1-800-MEDICARE ou
visitar Medicare.gov/acos.html.

