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Objetivos:

● Desenvolvimento de um sistema user-friendly para profissionais de
saúde, que aumente a eficiência e segurança no processo de gestão terapêutica.
● Desenvolvimento de uma aplicação móvel para utentes, que fomente um
papel ativo na gestão da sua medicação e um aumento da literacia em saúde.
● Capacitar, apoiar e incentivar todos os profissionais de saúde na
reconciliação da medicação do utente.
● Melhorar a qualidade do processo de prescrição, garantindo o
automatismo e a facilidade de acesso à medicação.
● Facilitar a comunicação entre a equipa clínica e entre os profissionais de
saúde e os utentes.

Inovação do projeto:

● O +segura integra automaticamente toda a informação medicamentosa
do utente, tornando-a acessível a todos os profissionais de saúde (desde que
autorizado previamente pela comissão de proteção de dados).
● Este sistema informático complementa os atuais sistemas de prescrição,
criando-lhes valências atualmente não existentes, permitindo a uniformização do
registo da medicação do utente.
● Esta ferramenta promove uma maior articulação entre os diversos
stakeholders do circuito do medicamento, contribuindo para uma utilização mais
criteriosa do mesmo.
● O +segura apresenta a capacidade de atualização automática e em
tempo real da aplicação móvel do utente, sempre que se verifiquem alterações
do seu esquema terapêutico.

Principais conclusões:

● A crescente complexidade dos esquemas terapêuticos é um obstáculo ao
processo de gestão terapêutica dos doentes, tornando-se fundamental a
existência de instrumentos de apoio à prescrição.
● O +segura é uma ferramenta que permite a reconciliação da medicação,
potenciando uma prescrição correta, uma deteção precoce de eventuais erros de
medicação e um papel ativo do utente na sua gestão terapêutica.
● Este sistema é sustentado num plano de negócios suportado pelas
instituições e pela participação do Estado, com base nos ganhos obtidos pelo
combate ao desperdício de medicamentos em Portugal.
● Investir fortemente na divulgação e no apoio ao cliente garantirá uma
melhor e mais rápida adesão e adaptação dos profissionais de saúde e dos utentes
a este sistema.
● O +segura apresenta-se como uma mais-valia na área da Saúde, e
particularmente no contexto de uma utilização mais segura do medicamento por
quem dele mais precisa: o utente.

