Seminário
Kaiser Permanente

[Uma fornecedora educacional de impacto global]

12 – 14 de novembro de 2018
Oakland, Califórnia

Programação
Resumo: Executivos do setor de saúde privado de 60 países de todos os seis continentes já
passaram pelos programas educacionais da Kaiser Permanente International. Esses treinamentos
visam oferecer o conhecimento da Kaiser Permanente a governos, planos de saúde e outras
organizações internacionais que estão tentando melhorar seus sistemas de saúde. Na programação
da Kaiser Permanente abrange-se o sistema integrado de oferta e atenção à saúde, liderança e
autonomia dos médicos, tecnologia da informação e saúde digital, gerenciamento de gestão,
estratégia e visão, gestão de atenção à saúde da população e inovação.

Jantar de Boas-Vindas da
Kaiser Permanente International
Domingo, 11 de novembro de 2018
Entre 17:30 e 19:30.
Local: A ser definido

Segunda-feira, 12 de novembro — 7:45 às 17:15.
Visão Geral, Estratégia e Visão, Tecnologia da Informação em
Saúde, Autonomia Médica, Saúde Total e Gerenciamento de
Gestão
Local: Oakland, CA

Horário

Tópico

Apresentador

Encontro às 7h45.
O ônibus parte às
8h00

Encontro com a equipe da KP International em frente ao Hotel

8h30 as 9h00

Café da manhã em grupo
Boas-vindas e apresentações

9h00 as 10h00

Kaiser Permanente: Integração e
inovação na atenção à saúde

10h00 as 10h15

Intervalo

10h15 as 11h15

Como a Kaiser Permanente
desenvolve e atualiza sua estratégia e
visão

11h15 as 12h15

A jornada em tempo real, cuidados de
saúde personalizados

12h15 as 13h15

Almoço em grupo

13h15 as 14h15

Atividade em grupo

14h15 as 14h30

Intervalo

14h30 as 15h30

Os grupos médicos da Kaiser
Permanente: Liderança e
Colaboração

15h30 as 16h30

Saúde total e saúde da comunidade

16h30 as 16h45

Perguntas e respostas

16h45

Embarque no ônibus e retorno ao hotel.

Aproximadamente
às 17h15

Chegada ao hotel – noite livre.
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Terça-feira, 13 de novembro — 7:00 às 21:00
Visitas ao Centro Médico e Jantar para Networking
Importante! Os regulamentos de privacidade do paciente devem ser respeitados em todos os momentos.
Os participantes devem permanecer com o guia da visita nas áreas de assistência médica. Os participantes
não podem contatar, nem ler as informações confidenciais dos pacientes em monitores de computadores ou
outros. Fotografias não são permitidas em áreas assistenciais. Quaisquer fotos tiradas em áreas públicas não
devem incluir pacientes. (A equipe da KP pode ser incluída nas fotos, mediante permissão). Agradecemos sua
compreensão e cooperação.

TODOS OS PARTICIPANTES: Encontrar a equipe da KP International em frente ao hotel.

Visita ao Centro de Oakland
Horário

Tópico

Ônibus parte às
7h30 para Oakland

Kaiser Permanente Oakland Medical Center
(Centro Médico)

8h00 as 9h30

Café da manhã em grupo, boas-vindas,
apresentações e visão geral do Centro Médico de
Oakland.

9h30 as 10h30

Demonstração do trabalho em equipe de
médicos de triagem, especialistas e outros
profissionais proporcionando saúde de
maneira proativa
Visitas às áreas ambulatoriais e
hospitalares, incluindo educação de saúde,
farmácia e laboratório; demonstração do
KP HealthConnect
Almoço em grupo e debate

10h30 as 12h00

12h00 as 13h00
13h00 as 14h00

Tecnologia da Informação em saúde, incluindo
o KP HealthConnect e telehealth (telemedicina)

14h00 as 15h00

O papel da enfermagem nos cenários
ambulatoriais e hospitalares

15h00 as 15h30

Perguntas e respostas. Embarque no
ônibus e retorno ao hotel. Tempo livre até o
jantar.

19h00 as 21h00

Jantar para networking
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Apresentador

Quarta-feira, 14 de novembro — 7:45 às 16:30
Visita ao Centro de Inovação Garfield, Inovação e
Aprimoramento e Exercícios Interativos em Grupo
Local: Garfield Innovation Center

Horário

Tópico

Apresentador

Encontro às 7h45. O
ônibus parte às 8h00
8h45 as 9h30

Café da manhã em grupo
Boas-vindas ao Garfield Innovation
Center (Centro de Inovação)

9h30 as 11h30

Visita ao Garfield Innovation Center

11h30 as 11h45

Intervalo

11h45 as 12h45

Impacto direto: Tradução do modelo
da KP (com exercício interativo)

12h45 as 1h45

Almoço em grupo

13h45 as 15h00

Descrição do sistema de fornecimento
e inovação da Kaiser Permanente

15h00 as 15h30

Perguntas e respostas

15h30

Embarque no ônibus e retorno ao hotel – chegada aproximadamente às 16h30.
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