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Quando vamos a uma consulta ao oftalmologista,

se há alguma queixa específica, passamos aos exames de refração de

rotina para verificar como estamos enxergando de perto e de longe, pressão doolho entre outros procedimentos

Em se-

guida, as pupilas podem ser dilatadas e mais alguns exames estão à espera. O oftalmologista tem o prontuário (em papel
ou eletrônico) durante a consulta e pode ser feita uma avaliação dos dados anteriores para acompanhamento da evolução
de cada paciente bem como as informações dessa nova consulta.
Ao final da rotina recebemos um diagnóstico,

prescrição de novas lentes, se necessário, e ainda considerações

sobre a saúde ocular. Mas, o que isso tem a ver com administração

de clínicas oftalmolóqicas?

Tem e muito. Reparem quantas rotinas e procedimentos o médico tem ao atender em consulta. Já observaram quantas coisas
devem saber sobre o paciente - desde as medições mencionadas acima até a atividade profissional, estilo de vida e tantos
outros aspectos? Será que sabem também desses mesmos detalhes de sua própria clínica?
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Bancos e convênios
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Sim, a clínica oftalmológica é um ne-

cirurgias dos meus pacientes? Qual
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está cadastrada,
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Existe um ditado popular na adminis-
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Como qualquer negócio, sua clínica
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Transitions 110

põis há um custo
- melhor

receber

da sua clínica. Façam

Vamos admi-

com que sua clínica
enfim, conheçam

o seu negócio.

os princípios

básicos de

nhecimento do seu dia a dia e principalmente na escolha das alternativas

re uar

ecisões diárias so

c. -

-

e fácil solução. Dia

-

cs aspectos. Por exemplo: c "" ::--2
o +a uramento mensa da cll . -~

a

casso. sem dúvida, seria
sistema .de informaçêes

pelos con ê

a

pessoas no se or

o proble

_c

o volume de glosas q e e_i ::=~:::
imposto

resolver

v

-8

::~'ê=;:; u'a:'1ento global, de ca a

tão envolvidas co

::~ ::~:

de cobranças dos c

::: :_:: s 's eita gerada pelos "'é °.
:::: :_:: ::r;:;ua ~am na clínica, S2 S

pena continuar o

u

QuQ ~

:=:2 a = a Ores a receber e 2 pa;:õ' _..:: açõ es como essas so e a

viável pa a

ê

r-

--

ca? Vale a pena atender u
ae -e- preço baixo de procedi e - :: e ~-custo de cobrança? ° s ~::;:;:=:::õ _
estão sendo emitidas ce~e-;:--

por mês de um convênio

A cobrança dos con.ê ° _:: ::_
particulares

S
n

os convênios? Todos -ê
economicamente

a ores dos grandes gr...

-= : =_=:2-

ílitarão uma a á °se
= ..:ornecerão ferra"'en-as

:=':õ - =.::ê ::;ecomento da es ra égia

:: _= _:::: __
-

--r

- ....
-.

,...
.....

c.

=._ :~e~e

=-

OS

sobre possibilidade

s resultados da cl'nica.

=-

tem gera::

- =: :::_:3 os se buscar e como oo-

Existe

_=- ::: :=' respondidos se as informa-

interessantes?

no fi uxo de ca ° a

2:

~ -=

-::

~=: zas

=e-

estiverem disponíveis,
- ~;.-:: 'a ágOI e confiável.

=-

----.-,
será necessá:

elhor o seu patrimônio,

:: =::"ô"lentas

da administração

_ = -:ram comprovadamente utili-

outros setores da economia,

=- - ::;
-:

:o-

=- -:r-;:;

Dons fornecedores e serviços
.zar as atividades fazem diterocesso de gestão As ter-

~-=-~sexistem,

estão disponíveis e

as ser bem-sucedidos.

_ •..w.egla

= -:residente-executivo
- :::: :=-::a

da Disney

ez sobre o processo de

. :õ:~::2 estratégia da empresa: "o
s.s ..., -tante era certificar-se de
rios

- _= :: - =~' c"o estivesse

com o a

-e:: cor Je a estratégia para o futu-

tre outros

e _2= :,-

=

As 'aversões'
trazendo

e

bal de ges ão e "e..... -

_ _~ __ sentido se
- .- -.-

bem adrninis- -

a empresa

não

em no presente." Portanto,

:8 ~o na gestão do seu negá-...,-r de aqora. \@

JeaneteHerzbergé consultoraemgestão

