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PADIS Coimbra visitou Clínica de Navarra
O grupo de for

ra Segurança do doente e
qualidade dos cuidados

mandos do PADIS Coim

bra Programa de Alta
Direção de Instituições de

O PADIS Coimbra

Saúde realizou uma visi
ta de estudo de três dias
à Clínica Universidad de

Navarra CUN Espanha
O programa internacio

nal decorreu entre os dias

19 e 21 na CUN uma insti

tuição de referência mun

dial inserida na estrutura
de saúde da Comunidade

Este programa tem anu

almente três edições que

decorrem em Lisboa Porto

Autónoma de Navarra

A visita permitiu a cada
participante conhecer

e Coimbra com a duração

de 12 semanas e aborda
as grandes temáticas de
Comportamento Humano
na Organização Gestão de
Operações e Excelência no
Serviço Sistemas de Saúde

diferentes culturas insti

tucionais novas formas
de fazer e pensar os por
menores organizacionais

assim como os métodos

de gestão inovadores dessa

Sistemas de Controlo de

unidade de saúde

tendo um conhecimento

Durante o programa os
formandos tiveram a opor

direto das áreas gerais de
Internamento Consultas
Externas Imagiologia

tunidade de visitar os vá

rios serviços da instituição

Pro

grama de Alta Direção de
Instituições de Saúde é
uma formação promovida
pelo Centro de Formação
Bissaya Barreto e a AESE
Business School destinado
a dirigentes de instituições
de saúde nos setores públi
co privado e social

Unidade de Cuidados Pa

liativos Medicina Fami

liar Farmácia Hospitalar
Blocos Operatórios entre
outras

A visita incluiu sessões

formativas sobre as temáti

cas O modelo de gestão O
ponto de vista da direção
geral Investigação hos
pitalar um luxo ou uma

obrigação Cuidados de
enfermagem centrados no
doente Sistemas de Infor
mação visão integradora
do médico e da enfermei

Gestão e Finanças Dire
ção Comercial Sistemas
de Informação para a Saú
de e Política de Empresa e
Direção Geral

