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ORIENTAT A NOUS COL·LEGIATS QUE…

• Desconeixen el seu Col·legi Professional.

• Desconeixen l’entorn laboral• Desconeixen l entorn laboral.

• Desconeixen els seus drets i les seves obligacions

OBJECTIU: 

C èi  l  li  d  l  f ió   i  

2

Conèixer la realitat de la professió en un sentit 
molt pràctic!!

2

Fugim de formalitats!! 



EN QUÈ CONSISTEIX EL SOP?
Atenció quasi personalitzadaAtenció quasi personalitzada.

• Alt valor afegit per al col legiat• Alt valor afegit per al col·legiat.

Suport a la inserció laboralSuport a la inserció laboral

• Visió pràctica de la professió.Visió pràctica de la professió.

Acompanyament a les primeres fases
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• Dubtes professionals i deontològics
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COM ÉS LA REUNIÓ?
• Grups petits, màxim 20-30 pax

• Format taula rodona.

• Objectiu: perdre la por a preguntar.

• Gran periodicitat, especialment de setembre  
a desembre.
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LA REALITAT DE LA PROFESSIÓLA REALITAT DE LA PROFESSIÓ

• Per on començo si vull treballar per compte d’altri?

• Quin tipus de contracte m’han de fer?

• Com muntar una clínica dental? On? Tràmits? Gestió?

• Finançaments? Subvencions? Ajuts?

• Ja tinc feina,  què vol dir ser responsable sanitari?

• Què vol dir tenir una assegurança de responsabilitat civil professional? 
Quan es fa servir? Com respondre davant la reclamació d’un pacient?
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DEONTOLOGIA PROFESSIONALDEONTOLOGIA PROFESSIONAL

• A la clínica on treballo no es compleixen les normatives 
d’higiene  què puc fer?d higiene, què puc fer?

• Em demanen fer tractaments que considero que no són 
necessaris. Què haig de fer?

N  h  f t i  i l t i  d    f i  • No he fet mai un implant i em demanen que en faci. 

CONSENTIMENT INFORMAT

CONSERVADORA

6
Ajuda!!      la importància de l’RC en aquests casos
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BENEFICIS PER AL COL·LEGIATBENEFICIS PER AL COL·LEGIAT

• Permet als nous col·legiats conèixer la seva seu.

• Servei d’ajuda eminentment pràctic.

G  l  f it  l   l l i t• Gran valor afegit per als nous col·legiats

El COEC ofereix un servei útil i molt 
à fpràctic, sense formalismes que 

serveixi al col·legiat d’una forma 
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realista
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COM S’ORGANITZA EL SOP

Arribada de l’estudiant: Inscripcció sessió
Col·legiació

p
informativa

SOP
Preparació sessió
segons els interessos

Telèfon SOP
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segons els interessos
dels nous col·legiats Confirmació d’assitència
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9 COEC
SOP
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