Posant seny a l’organització de
l’equip i de la consulta
d’Atenció Primària
Objectiu

20 de maig de 2020, de 09.30 h a 13.45 h
CAMFiC, Diputació, 316 - Barcelona

Objectius generals
Donar eines de reflexió i anàlisi per planificar les tasques i circuits dels equips d’atenció
primària i de les consultes
Objectius específics
Descriure els principis bàsics per ala gestió organitzativa dels equips i les consultes Descriure
principis bàsics de gestió de la demanda
Descriure models per a l’adequació dels circuits
Descriure models organitzatius: relació entre professionals Descriure
models de gestió de l’àrea administrativa
Descriure models d’atenció demanda espontània o pel mateix dia
Descriure models d’atenció no presencial
Descriure principis de gestió d’agendes de treball

Contingut i durada
Es tracta d’un curs teòric-pràcticenelqual espreténreflexionari donarelements d’anàlisi i gestió de
l’organització de l’atenció dels equips d’atenció primària i de la consulta assistencial i no assistencial.
Sessió presencial amb desenvolupament del temari proposat durant 4 hores en dos dies:
1a part: 09:30-11:30
• els principis bàsics per a la gestió organitzativa dels equips i les consultes (30 minuts)
• principis bàsics de gestió de la demanda (30 minuts)
• models per a l’adequació dels circuits (30 minuts)
• models organitzatius: relació entre professionals (30 minuts)
2a part: 11:45-13:45
• models de gestió de l’àrea administrativa (30 minuts)
• models d’atenció demanda espontània o pel mateix dia (30 minuts)
• models d’atenció no presencial (30 minuts)
• principis de gestió d’agendes de treball (30 minuts)

Metodologia
Curs presencial amb classes teòriques i exercicis pràctics que durant el seu treball o discussió permet
assolir els diferents coneixements, que es realitzen sempre sobre exemples quotidians i es fomenta així
la màxima participació de l'alumnat, reforçant-se amb el material online de l’aula virtual del curs.

Coordinadors: Xavier Bayona Huguet
Durada: 4 hores
Places: 30
Dirigit a: metges i infermeres
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