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Grupos Técnicos da ANS se
reúnem na próxima semana
Prezados Colegas, bom dia
O
SindLab
–
Sindicato
dos
Laboratórios
de
Minas
Gerais,
comunica-lhe
que
na
próxima
semana,
três
Grupos
Técnicos
coordenados pela ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar se
reunirão no Rio de Janeiro para dar
encaminhamento a discussões que
estão em curso.
Na terça-feira, estarão em debate os temas referentes a remuneração de prestadores,
nossos Laboratórios, pela manhã, e da coparticipação e franquia das operadoras de planos
de saúde, convênios, à tarde.
Na quarta-feira, será a vez da Lei 13.003:14 que trata das regras para os contratos entre
operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços.

Não pode ir?
Todos os encontros serão transmitidos ao vivo pelo aplicativo Periscope.
Para acompanhar, é preciso fazer download do aplicativo no celular ou computador e, depois
de se cadastrar como usuário, acessar o perfil do evento, basta digitar ANS reguladora na
ferramenta de busca ou então seguir o perfil da ANS no Twitter: @ANS_reguladora.

Programação
14/02/17 – GT de Remuneração


Horário: 9h às 12h




Local: Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa - Rua do Passeio, 42 3° andar – Centro - Rio de Janeiro
Pauta:
1 – Design Thinking, metodologia de construção conjunta de modelos inovadores;

2 – Panorama dos modelos de remuneração no mundo – levantamento de
experiências internacionais, FenaSaúde;
3 – Contribuição do DRG – Diagnoses-Related Groups como ferramenta de
indução da qualidade na prestação e da remuneração dos serviços

14/02/17 – GT de Coparticipação e Franquia




Horário: 14h às 18h
Local: Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Rua do Passeio, 42 - 3°
andar – Centro - Rio de Janeiro
Pauta: Proposta de Resolução Normativa sobre mecanismos de regulação e franquia

15/02/17 – Lei 13.003



Horário: 9h30 às 13h
Local: Confederação Nacional do Comércio - Av. General Justo, 307 – Centro – Rio de
Janeiro

Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab
Presidente

Eu fiz minha parte! ®

