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5º Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp)  
Data: 22/11 até 24/11 

Local: WTC, São Paulo 

Presidente do Conselho da Anahp e recém-empossado como presidente da International Hospital            

Federation (IHF), Francisco Balestrin recebe Eric de Roodenbeke, CEO da IHF, em São Paulo no               

próximo dia 22 de novembro. Roodenbeke vai comandar a plenária “O Executivo de Saúde no               

Futuro: O Futuro do Executivo de Saúde” durante o 5º Congresso Nacional de Hospitais Privados               

(Conahp), que acontecerá no WTC. 

 

Os desafios do novo paciente, as transformações nos sistemas de saúde e as inovações e               

tecnologias no setor da saúde no Brasil e no mundo. Esses e outros assuntos irão conduzir a 5ª                  

edição do Conahp. Sob o tema “O hospital do futuro: o futuro dos hospitais”, o evento reunirá                 

entre os dias 22 e 24 de novembro, em São Paulo, as principais instituições de saúde do país,                  

além de especialistas e autoridades da área do Brasil e de outros países. 

 

“Chegamos ao 5º Conahp em 2017 sempre priorizando temas que colocam em xeque a              

sustentabilidade e o desenvolvimento do setor. Nos últimos anos, presenciamos grandes           

mudanças em pequenos intervalos de tempo. Dessa forma, não há como ignorar a reflexão de               

como será nosso sistema de saúde e qual será o papel dos agentes do setor diante de tantas                  

transformações”, afirma Francisco Balestrin. 

 

Sobre o Conahp 

 

Serão três dias de evento, com sessões com palestrantes nacionais e internacionais renomados,             

exposição de trabalhos científicos e espaço de relacionamento com parceiros em um único             

ambiente. As palestras e sessões abordarão o futuro da Saúde a partir de três eixos estratégicos:                

“do paciente ao indivíduo, a redefinição da entrega de valor”; “sistema de saúde: as rupturas               

emergentes e o papel dos hospitais”; e “inovação e futurismo: a tecnologia a nosso favor”. 

 


