Filial del Maresme

IX Seminari Interdisciplinar d’atenció domiciliària sociosanitària
“Complexitat: una mirada compartida per un nou model d’atenció”
Organitza: Vocalia d’atenció sociosanitària de la Filial del Maresme. Amb el suport del
Consorci Sanitari del Maresme.
Coordirecció: Esther Limón i Victoria Mir.
Modalitat: Semipresencial (10 hores presencials i 30 hores de treball a domicili). A les
sessions presencials es destinaran 30 minuts a les resolucions dels dubtes del mòdul
anterior.
Dates i horaris presencials: Del 17 de febrer al 18 de maig de 2016.
Dimecres 17 de febrer (de 16:00 a 19:00 hores).
Dimecres 16 de març (de 16:00 a 19:00 hores).
Dimecres 20 d’abril (de 16:00 a 19:00 hores).
Dimecres 18 de maig de 16:00 a 17:30 hores.
Lloc: Aula d’activitats de l’ hospital de Mataró.
Objectius del curs:
- Augmentar la capacitat dels professionals en la detecció de la complexitat clínica.
- Augmentar la capacitat de resolució de diferents situacions complexes.
- Augmentar la capacitat dels professionals en el maneig de situacions de cronicitat
Avançada.
-Facilitar habilitats per a la coordinació i el treball en equip.
Preu: No socis 30 euros. Socis de la Filial del Maresme i Treballadors de l’Hospital de
Mataró, gratuït.
A qui va dirigit: Metges, Infermers, Auxiliars d’Infermeria i Treballadors Socials.
Àmbit de Primària, Sociosanitari, Residencial i Hospitalari També adreçat a totes
aquelles persones interessades a millorar els seus coneixements i habilitats en relació a
l’atenció a les persones amb necessitats complexes

Filial del Maresme

CRONOGRAMA (Dates de presencialitat):

17 de febrer (Aula d’activitats)
De 16:00 a 19:00 hores
Inauguració del curs. Explicació del funcionament de la plataforma digital
La importància de la prevenció i la planificació anticipada davant de situacions de risc
sociosanitari ( per exemple maltractament)
Eines de treball ( cures socials) i eines legals (tuteles, curateles, DVA)
PONENT: Victòria Mir, Noemí Pou

16 de març (Aula d’activitats)
De 16:00 a 19:00 hores
Generalitats dels conceptes relacionats amb la complexitat clínica, PCC i MACA.
Trajectòries de malalties, des del punt de vista sanitari.
Model de detecció de necessitats (Ferris et al).
PONENT: Xus Cuairan i Esther Limón

20 d’abril (Aula d’activitats)
De 16:00 a 19:00 hores
La narratives de les persones com instrument per atendre les situacions de complexitat
Aspectes de comunicació amb les persones i bones practiques
PONENT: Rosa Mª Mila, Victòria Mir, Noemí Pou

18 de maig (Aula d’activitats)
De 16:00 a 17:30 hores
Resolució de dubtes del darrer dia, resolució dels dubtes del questionari d’avaluació
Cloenda del curs
PONENT: Esther Limón, Victòria Mir

SECRETARIA: Tel. 93 741.77.01 De dilluns a dijous, 15.00 a 17.30 de la tarda
Amb el suport de

e-mail: f_maresme@academia.cat

