CONSELLS
PRÀCTICS DE
MANAGEMENT PER A
SOCIS PROFESSIONALS.

I Meeting For Doctors

DONANT UN COP DE
MÀ ALS LTM
LITTLE-TIME MANAGERS
CONTACTE

A tots els metges que confien en la
metodologia M4D per ajudar-los a ser
millors “LTMs”.
A totes les persones de l'equip de M4D,
que fan que tot sigui possible gràcies a
una dedicació que supera el Full-Time.
www.m4d.es/books

11 de Març 2022

9:00 - 13:30h

Organitzat per:
Vía Augusta 238, Bajos.
08021, Barcelona.

info@m4d.es

+34 932 412 454

www.m4d.es

Col·legi Oficial de
Metges de BCN

11 - 11.20 h

PROGRAMA

OBJECTIU

8.45 - 9.15 h

Acreditacions

9.15 - 9.30 h

Benvinguda

Tractar sobre temes de gestió quotidians
per tal de poder compartir solucions
pràctiques i efectives.
Si en un congrés mèdic, els facultatius
presenten “casos clínics” viscuts, a
Meetings For Doctors tenen l'oportunitat
de compartir els seus “casos de gestió”
aquelles situacions que hagin representat
un repte a superar. Compartir l'experiència
pot ser molt útil per a altres metges que es
trobin en circumstàncies similars.
Es planteja com a presentacions breus
que permetin el debat i l'intercanvi
d'opinions, idees i solucions aplicables.

Dr. Marc Soler - Director General
corporatiu del COMB (Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona).

9.30 - 10 h

Presentació inaugural

Tercera ponència
Dr. Jordi Coromina - Soci de
CENTRE COROMINA.
"Els meus consells pràctics per al
funcionament i el desenvolupament
d'un despatx mèdic."

11.20 - 11.30 h Debat

11.30 - 12 h

Coffee Break

12 - 12.20 h

Quarta ponència
Dr. Guillem Cuatrecasas - Soci
de CPEN.

Dr. Ignacio Pradera - Soci
Director de M4D.

"Tècniques per augmentar la
participació dels professionals de
l'equip en decisions mèdiques i de
gestió."

"Presentació del llibre "Donant un cop
de mà als LTM", un exemplar del qual
serà obsequiat als assistents."

12.20 - 12.30 h Debat
10 - 10.20 h

Primera ponència
Dr. Toño Peña - Soci d'UROS
ASSOCIATS.

12.30 - 12.50 h Cinquena ponència
Dr. Alejandro Flor - Soci de
QUIRÚRGICA.

"No hi ha metges. Estratègies per
compensar la manca d'especialistes."

10.20 - 10.30 h Debat

"Tant de bo no, però si has
d'acomiadar algú..."

12.50 - 13 h

Debat

13 - 13.30 h

Conferència final

10.30 - 10.50 h Segona ponència
Dr. Joaquim Casañas - Soci
de TRAUMAUNIT.

Manel Peiró - Director de
l'Institute for Healthcare
Management i de l'Executive
Master en Direcció
d'Organitzacions Sanitàries
d'ESADE.

"Com cohesionar i fidelitzar el grup?"

10.50 - 11 h

Debat

"Escenaris de futur en medicina
privada".

13.30 - 14 h

Cloenda i copa de cava

