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DESTAQUES

Destino Côte d'Ivoire: uma masterclass sobre desenho
Em Dezembro de 2017 realizámos um workshop de três dias sobre desenho
em Grand Bassam, Côte d'Ivoire. Este foi um evento significativo, pois foi a
primeira vez que os colaboradores de todos os países do estudo tiveram a
oportunidade de se reunir e realmente deliberar sobre os conceitos chave de
desenho e sobre as características do PHISICC. Centrais a este workshop
foram os dois dias de formação sobre desenho, liderada por especialistas de
desenho de informação, YAAY.
'PHISICC in the Field' blog series - Aqui está um gostinho daquilo que os
nossos colaboradores de Côte d'Ivoire, Moçambique e Nigéria disseram
acerca da sua masterclass sobre o conceito de desenho.

EVIDÊNCIA DE PESQUISA PARA A ACçÃO

Grupo de co-criação (GCC): ligando a perícia local ao desenho
Veja o trabalho detalhado de desenho a ser coordenado no nosso Laboratório
de Desenho em Basileia. Anunciamos com entusiasmo que o nosso grupo de
co-criação iniciou as suas actividades em Janeiro de 2018. O grupo
compreende stakeholders de cada um dos três países onde o PHISICC está a
decorrer, a equipa de pesquisa do SwissTPH, e os nossos parceiros de
desenho, YAAY. Trabalhando em conjunto, o grupo irá continuar a desenvolver
as ferramentas de informação em saúde, ao longo das próximas semanas,
através de micro-estudos regulares e ensaios de desenho.
PS – Irá precisar desta palavra passe para visualizar o video: phisicc18

Sabia que...?
Artefactos do encontro clínico:
Enquanto os Gregos podem reclamar os primeiros formulários de registos
médicos – escritos como narrativas para documentar curas e partilhar
observações sobre sintomas e resultados- a colecção de registos médicos
mais antiga do mundo pretence ao astro-físico Inglês Simon Forman e ao seu
protégé Richard Napier, cujos ‘livros de registo’, cobrindo o período entre 1596
e 1634, recolhem sistemáticamente detalhes extensivos, carca de 10,000 e
80,000 consultas, respectivamente (Fontes: 1, 2, 3).
Fonte da imagem 1, 2

Ajude-nos a ajudá-lo!
A equipa do PHISICC está motivada em melhorar os sistemas de informação
em saúde e os resultados nos cuidados primários, trazendo os nossos
achados de pesquisa para as pessoas certas, no momento certo.
Quer saber mais sobre o PHISICC ou conhece alguém que deveria saber
mais sobre ele?
Existem eventos ou reuniões sobre os quais acha que nós deveriamos
ter conhecimento?
Por favor entre em contacto por email.

Fim do do tally
Muito obrigado pelo seu interesse no PHISICC. Caso tenha gostado da
actualização, sinta-se livre para partilhá-lo!
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