
Des de la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria

volem iniciar un projecte de formació continuada per als socis i sòcies en

format webinar, sota el títol:

I, a la consulta, com ho faig?

La proposta seran 3-4 webinars anuals en horari de tarda. El nostre

objectiu principal és que aquesta formació sigui pràctica i útil en el dia a

dia dels socis i sòcies. Per això proposem un format breu, que remarqui

conceptes clau a tenir en compte davant dels problemes de salut infantils

que es presenten a la consulta.

Proposarem als socis i sòcies que amb antelació ens facin arribar els seus

dubtes en relació a la temàtica del webinar per poder-los fer arribar a la

persona encarregada de la ponència. Al seu torn, al o a la ponent li

demanarem que faci una presentació breu de 7-15 diapositives a

desenvolupar en 30 minuts, on faci especial èmfasi en resoldre els dubtes

prèviament plantejats. Posteriorment volem obrir un torn de preguntes

d’uns 20 minuts de durada, de manera que el global de la trobada sigui

inferior a 1 hora i on els missatges per endur-se a casa siguin clars, pràctics

i d’utilitat en el dia a dia de la consulta de pediatria d’Atenció Primària.

El recull d’aquestes idees també es farà arribar als socis i sòcies en forma

de material de suport, perquè puguin consultar-lo fàcilment.

Resumint, l’objectiu principal és oferir formació continuada en format

breu i concís al socis i sòcies de la secció i els objectius secundaris són:

millorar la capacitat resolutiva dels socis i sòcies a la consulta; augmentar



la relació de la SAP amb les persones associades a través dels formularis de

preguntes per als i les ponents i la tria dels temes i augmentar el ressò de

l’activitat que duem a terme des de la Secció d’Atenció Primària.


