
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 INFORME D’ACTIVITAT 2018  

 
 
Estudis finalitzats 

• Longitudinal sobre la salut, estils de vida i condicions de treball dels 

residents. 

o Presentació al grup de treball + seccions residents (16 

febrer) 

o Presentació a la Comissió Permanent de la Xarxa de 

Comissions de Docència (4 d’abril) 

o Presentació Secció de Residents (19 de juliol, 25 de 

setembre) 

o Maquetació CAT 

o Traducció ENG  

o Recomanacions  

• Infermeres i infermers de Catalunya. Presentació al COIB, Girona, 

Tarragona, Lleida i Manresa.  

• Treballadores socials Pendent presentació Prepresentació de l’estudi a 

l'assemblea 13/12.  

 

Estudi en preparació 

• Fisioterapeutes – treball de camp  

 

Formació realitzada 

 
• La salut del MIR:  

 
S’han dut a terme 36 tallers per a un exercici professional més saludable: 
 
- Seminari per a residents: Eines per a un desenvolupament professional saludable 
- Seminari per a tutors i responsables docents. La salut del resident.  
- La relació tutor-resident: què fem amb les situacions difícils? 
Addenda 2018 Conveni Fundació Galatea-Almirall: 
Convenis FPS-OMC i Departament de Salut 
Realitzats 2018 
 Tutors 1/2: 4 Catalunya/18 Espanya 
 Residents: 0 CAT/ 4 ESP 
 Sessions benvinguda: 1 CAT/ 6 ESP 
Seminaris fora de conveni (no Almirall): 1 CAT 
Sessions benvinguda residents: 2 CAT 
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- Autoformació a tutors de MIR, també inclòs en el  Conveni DS-FG-Almirall 
29/7/2016.  

88 certificats de FMC emesos  
 (78 CAT/10 ESP) 
 243 usuaris  
 (214 CAT/29 ESP) 
Curs acreditat amb 0’8 crèdits  

 
• La salut dels professionals. Competències per l’exercici professional 

saludable i la qualitat assistencial 
 

o Seminari de lideratge d’equips sanitaris eficaços i saludables: 3 
edicions al COMB.. 

o Curs Promoció del Benestar a la Feina – La cura de la salut del 
professional: 12 edicions. 

o Treball en equip i qualitat de l'atenció: benestar de pacients i 
professionals. Formació adreçada a equips naturals 
 EAP Roger de Flor (3) 
 Unitat de gestió Viladecans 2 (1) 
   Assessorament i suport a equips i organitzacions 
  ICO (6h en 3 sessions) + conveni 
  Viladecans 2 (5h en 2 sessions) 
  Conveni amb SJD 

 
- Dinàmica del canvi en psicoteràpia. Un abordatge orientat al tractament 
psicoterapèutic dels professionals sanitaris amb trastorns mentals i/o 
addictius. Acreditat pel CCFCPS; 2,2 crèdits. 

 
 
 
Participació a congressos i jornades 
 
- VIII Jornada BCN Salut Mental, 8 de març 18 

- IV Jornadas Clínicas PAIME, Madrid, 15 i 16 juny 18 
- 8 Jornada del grup Joves Psiquiatres de Catalunya, Les Preses 28 setembre 
18. 
- Curs de trastorns psiquiàtrics per a l’atenció primària. Psiquiatria quan el 
metge és el malalt. PAIMM. Barcelona, 17 d’octubre 18  
 

- XIII Jornada sociosanitària  Fundació MUTUAM Conviure, 14 novembre 18. 

- Dins del pla de comunicació de la Fundació Galatea s’ha ofert la possibilitat 
que un professional assistencial de la Clínica Galatea o de la Fundació 
Galatea pugui anar als centres a explicar els serveis que ofereix la Fundació 
Galatea i la Clínica i així fer extensiu el coneixement del suport que els 
professionals poden tenir en cas de necessitat. Fins el moment, s’han 
realitzat 25 d’aquestes xerrades als centres que ho han sol·licitat. 

- Celebració dels 20 anys del programa PAIMM, 8 i 9 de novembre 2018. 

 
 
 



 
 
 
Participació en xarxes internacionals 
 
- Practitioner Health Provider Network – Europe 

- Brussel·les, 23 abril – reunió constitutiva 
- Londres, 3 d’octubre  

 
- Wellmed3 – 9-13 maig 

- Presentació experiència 20 anys PAIMM com a instrument col·legial 
de control de la praxi i com a programa assistencial 
- Presentació dels resultats de recerca i de les intervencions que es 
duen a terme amb tots els professionals de la salut d’acord amb 
aquests resultats. 

    
- The Wounded Healer – 10 Year Anniversary Conference of the Practitioner Health 
Programme of the NHS – Londres, 4-5 octubre. 2 intervencions en sessions 
paral·leles. Participació del Dr. Tolchinsky en un pannel sobre atenció a metges 
malalts  
 
- International Conference on Physicians Health 2018 – Toronto 11-12-13 octubre. 
 
- European Association for Physician Health (EAPH). 
 
 
 


