Cercle de Salut

Pròrroga del termini de presentació de propostes
de comunicació. Fins el 15 d’octubre.

Jornada sobre Atenció multidisciplinària.
Experiències professionals
Data prevista: Novembre de 2017

CRIDA PER A COMUNICACIONS

Professionals de diferents disciplines, especialitats o àmbits
assistencials treballen en equip per donar una atenció centrada en
les necessitats de les persones. Experiències en aquesta línia
mostren com es poden articular relacions professionals més enllà
dels compartiments tradicionals. Són exemples d’innovació i
d’èxit sorgits de la realitat dels professionals i les organitzacions
on treballen.

Objectius de la Jornada



Donar a conèixer experiències en l’àmbit del treball multidisciplinari i del treball en
equip.
Debatre sobre els factors que afavoreixen la configuració d’equips professionals
muldisciplinaris i la seva avaluació en termes de resultats en el context del sistema
sanitari i social.

Formes de participació a la jornada
La Jornada es basa en la participació directa d’equips professionals multidisciplinaris que tinguin
interès en presentar les seves experiències en forma de comunicacions.
Les experiències poden referir-se tant a equips multidisciplinaris dins d’una mateixa
organització (amb professionals de diferents disciplines o especialitats) centrats en l’atenció a
determinats problemes de salut, condicions o tipus de pacients, com a equips multicèntrics
col·laboratius entre diferents àmbits assistencials per tal de donar una millor resposta a
necessitats de la població.
Els equips multidisciplinaris interessats en presentar les seves experiències podran proposar ferho en forma de comunicacions orals, pòster, vídeo o en qualsevol altra format de comunicació.
Les propostes de comunicacions es poden trametre fins el 15 d’octubre de 2017 a través del
formulari.
La jornada està oberta a tots els professionals de l’àmbit dels serveis de salut i socials que estan
vinculats amb la salut de les persones i la comunitat. Amb aquesta finalitat es preveuen sessions
per a la presentació i debat de les comunicacions i un espai d’exposició per als formats pòster i
audiovisual.
Està previst donar tres premis a les millors experiències, en forma de subvenció per a la
publicació o presentació de l’experiència en algun fòrum nacional o internacional (Primer premi
de 800€ i dos accèssits de 500€). Al final de la Jornada es lliuraran els premis.
Trobareu més informació de la Jornada a www.cercledesalut.cat i www.scgs.cat.

Organització de la jornada
Associació Cercle de Salut i Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Comitè científic
Josep Maria Borràs, Miquel Àngel Calderó, Montse Domènech, Marta Ferrer, Jordi Font, Josep
Fusté, Francesc Garcia-Cuyàs, Rafael Guayta, Sol Muñoz, Vicente Ortún, Miquel Pons, Maria
Jesús Pueyo, Cristina Rey, Mireia Sans, Rosa Suñer, Montse Teixidor, Jordi Varela i Josep Vidal.

