II JORNADA OBSERVATORI DE MEDICINA DE FAMÍLIA AL MARESME.
12 abril de 2018. Centre Cívic Plà d'en Boet. Mataró.
Benvolguts col·laboradors i amics, el proper dijous 12 d’abril esperem retrobar-nos
novament per poder parlar de l’Observatori de la Medicina de Família del Maresme.
Com sabeu, hem estat recollint diversos paràmetres de la nostra pràctica diària. Som
55 professionals que treballem a 17 àrees bàsiques de la comarca, de l’Institut Català de
la Salut, del Consorci Sanitari del Maresme i de la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva.
Durant 10 jornades «estàndar» (una cada mes), hem registrat l’activitat a les nostres
consultes analitzant paràmetres que no es poden quantificar automàticament com:
complexitat, nombre de motius de consulta, adequació, cansament, incidències,...
Així mateix, s’ha quantificat el grau de Burnout, comparant-lo amb metges nosentinelles.
En definitiva, us volem exposar els resultats d’un estudi únic, amb més de tretze mil
actes assistencials i més de 400 jornades analitzades, que sense el treball de tots plegats
no hagués estat possible. També sereu coneixedors de les comunicacions a jornades i
congressos (presents i futures) perquè en tingueu constància i poder fer currículum.
Volem aprofitar per convidar a tots els metges de la comarca a participar en aquest
projecte de cara al 2018-2019. Creiem fermament que haurien d’estar tots els centres
representats com a mínim per dos col·legues, per poder tenir una visió complerta del
territori.
Tothom hi està convidat!
Us esperem!

Toni Casanova, Elena Zurilla, Pere Toran, Maria Bartolomé, Teresa Gros, Mercè Jiménez
i Juancho Montero.

Mataró, 2 de març de 2018.

LLoc: Centre Cívic Plà d’en Boet.
c/Juan Sebastián Elcano num 6, 08302. Mataró

Horari:
13:00-13:15. PRESENTACIÓ
Juan José Montero. Vocal Maresme CAMFiC
Pere Toran. President de la Junta Comarcal del Maresme del COMB.

13:15-13:45 PRESENTACIÓ DADES OBSERVATORI 2016-2017.
Toni Casanova. Metge de família d’Argentona (CSDM).
María Bartolomé. Metgessa de família de Mataró 2 -Centre- (CSDM).

13:45 -14:00 DISCUSSIÓ
TOT L’AUDITORI sobre resultats presentats.

14:00-15:00 DINAR pica –pica

15:00-16:00 REUNIÓ de TREBALL
AMB ELS SENTINELLES ACTUALS I FUTURS. Plà de treball 2018-2019. Accions,
investigació, organització, etc.
Consensuem el nostre nom? OMFiC? , OMFA?, altres possibilitats?,

