Acessar os materias da SAP na Extranet!

Horário

Atividade

08:00 – 09:30

Credenciamento e Café de Boas Vindas

09:30 – 10:00

Abertura do Evento
Visão Geral da SAP3

10:00 – 10:30

Revisão do Modelo de Melhoria
Testando e Implementando Mudanças

10:30 – 12:00

A Metodologia PDSA na Pratica
Elaborando Exemplos Práticos de Testes Rápidos de Mudança

12:00 – 13:00

Almoço

13:00 – 13:30

O Pacote de Mudanças Prioritárias
Aprimorando a Teoria de Mudança do PPA

13:30 – 15:00

Aprendendo com Bright Spots
Casos Bem-Sucedidos de Implementação do Pacote de Mudanças do PPA

15:00 – 16:00

Storyboard Walkarounds
Todos Ensinam Todos Aprendem

16:00 – 16:30

Intervalo e Café da Tarde

16:30 – 18:00

Consolidação dos HUBs como Líderes Regionais do PPA
Refletindo sobre as Principais Dificuldades da Fase 2 do PPA

18:00 – 18:10

Avaliação do Dia 1
Melhoria Continua da SAP

Horário

Atividade

07:30 – 08:00

Café de Boas Vindas

08:00 – 09:00

Revisão e Reflexões do Dia 1
Aprimorando a SAP e Concretizando os Conceitos

09:00 – 10:00

Evolução e Resultados do PPA
Aumentando a Escala e o Impacto da Colaborativa

10:00 – 10:30

Intervalo e Café

10:30 – 11:00

Novas Diretrizes da ANS para Operadoras Apoiadoras do PPA
Envolvendo Todos os Atores do Sistema

11:00 – 11:30

Transformando o PPA em uma Ação Sistêmica na Operadora
Exemplos de Operadoras Apoiadoras na Pratica

11:30 – 12:30

Momento de Debate Construtivo

12:30 – 13:00

Assinatura da Renovação do Acordo de Cooperação Técnica
Entidades Coordenadoras do PPA (ANS/IHI/HIAE)

13:00 – 14:00

Almoço

14:00 – 14:30

Momento ABENFO/FEBRASGO

14:30 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 16:00

Breakout Session
CEOs e Operadoras

Storyboard Walkarounds
Todos Ensinam Todos Aprendem
Avaliação do Dia 1
Próximos Passos

Programa Parto Adequado

SAP Semi - Nacional
Hospitais Iniciantes
HUBS C, E, H, J

março de 2018
Fonte: Extranet

15/03/2018

OBJETIVOS DESTA SAP SEMI NACIONAL
❖ Consolidar a utilização do Modelo de Melhoria
❖ Celebrar o apoio e a participação da ABENFO e FEBRASGO no PPA
❖ Fazer um balanço do progresso até o momento, celebrar os resultados
e reconhecer os desafios
❖ Consolidar os Hospitais Hub como líderes regionais do PPA
❖ Consolidar nossa aprendizagem - rever o pacote de mudanças que
apoiam a nossa teoria e consolidar a aprendizagem de quais mudanças
levam a melhoria
❖ Fortalecer o papel das operadoras junto aos hospitais apoiados
❖ Engajar as lideranças no processo de mudança
❖ Compartilhar experiencias e aprender juntos
❖ Planejar as prioridades do período de ação 3

Hospitais do Programa Parto Adequado
TOTAL= 127 hospitais: 72% com dados completos de PV 1 em 2017

Fonte: Extranet 15/03/2018
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Hospitais do Programa Parto Adequado
TOTAL= 127 hospitais: 80% com dados completos de PV 2 em 2017

Fonte: Extranet 15/03/2018
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Comunicado ANS
Nosso objetivo é que todos os hospitais postem os dados, entendemos que os
hospitais que não estão postando dados podem estar enfrentando dificuldades na
coleta e inserção dos mesmos na Extranet, nossa intenção é ajuda-los a saná-las e
conferir tempo suficiente para isso. Deste modo, daremos prazos para a atualização
dos indicadores, que será cobrada em etapas, conforme descrito abaixo:
1. Etapa 1 (até 12/03/2018): os hospitais devem postar os dados referentes aos meses
de janeiro a dezembro de 2017 dos indicadores PV1 e PV2. Caso os hospitais não
informem estes indicadores serão excluídos da lista de hospitais participantes do PPA;

Comunicado ANS
2. Etapa 2 (até 14/05/2018): Os hospitais que incluíram PV1 e PV2 precisarão
completar o preenchimento dos outros indicadores obrigatórios (EA2, SAT1 e SAT2,
UIT2) no prazo definido. Caso os hospitais não informem estes indicadores e não
apresentem justificativa por escrito do porquê da não postagem, serão excluídos da
lista de hospitais participantes do PPA; as justificativas enviadas serão analisadas pela
coordenação para definição da permanência ou não do hospital no PPA.
3. Etapa 3 (até 31/07/2018): Os hospitais que cumprirem as Etapas 1 e 2 deverão
postar dados referentes aos indicadores PV1, PV2, EA2, SAT1 e SAT2, UIT2 dos meses
de janeiro a junho de 2018 para permanecer na lista do site da ANS de hospitais
participantes do PPA. Hospitais que permaneceram sem a atualização dos indicadores
obrigatórios, referente ao ano de 2017 e ao primeiro semestre de 2018, serão
definitivamente excluídos do projeto.

Comunicado ANS
Abaixo, estão descritos os critérios e formas de reconhecimento público como
maternidade
que
realiza
as
atividades
do
"Parto
Adequado":
Cenário 1: Hospitais que tenham dados postados na extranet em todos os meses de
2017:
- Permanecem na lista da ANS;
- Condição para poder ser selecionado para relatar experiência nas publicações da ANS
nas redes sociais, ao longo do ano e em SAPs e SAVs;
- Condição para poder ser selecionado como hub na nova rodada de seleção de hubs e
seleção para fase 3;
- Compõem o grupo para análise dos resultados dos indicadores do PPA.

Comunicado ANS

Cenário 2: Hospitais que tenham dados postados na extranet, porém não em todos os
meses de 2017:
- Continuam na extranet;
- Continuam participando de SAPs e SAVs;
- Quando atualizarem os dados nos meses faltantes retornam para o cenário 1.
Cenário 3: Hospitais que não tenham dados postados na extranet em nenhum mês de
2017:
- Exclusão;
- Saem totalmente do PPA, só poderão retornar na fase 3.

