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 TTiittoolloo  EEvveennttoo  FFoorrmmaattiivvoo 

““TTaasskk  FFoorrccee  ssuullllaa  ppaattoollooggiiaa  ddiiaabbeettiiccaa”” 

  

  DDaattaa  ee  SSeeddee  

  

SSoorrrreennttoo  ((NNaa))  2200--2211  oottttoobbrree  22001111  

  

  EEvveennttoo  EECCMM  NN°°99339955  …………..  ccrreeddiittii……1155,,77....  

  

  PPrrooggrraammmmaa  ee  rraazziioonnaallee  ddeell  ccoorrssoo::  

  

AAnnaalliizzzzaarree  llee  ccaauussee  ddeell  ddiivvaarriioo  ttrraa  oobbiieettttiivvii  tteerraappeeuuttiiccii  ssuuggggeerriittii  ddaallllee  lliinneeee  gguuiiddaa  

ee  oobbiieettttiivvii  rraaggggiiuunnttii  aallllaa  lluuccee  ddeellll’’aannaalliissii  ddeeii  ddaattii  ddeeggllii  AAnnnnaallii  AAMMDD..  

  

  OObbiieettttiivvoo  GGeenneerraallee  

  

AAnnaalliizzzzaarree  ii  ppuunnttii  ddii  ffoorrzzaa  ee  ddeebboolleezzzzaa    ddeellllaa    tteerraappiiaa  ee    ddeellllaa  ccuurraa  ddeell  ddiiaabbeettee  

mmeelllliittoo  ttiippoo  22,,  ddaa  uunn    ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ffaarrmmaaccoollooggiiccoo,,  eedduuccaattiivvoo  ee  ccoommuunniiccaattiivvoo..  

  

  RRiissuullttaattii  aatttteessii  

AAuummeennttaarree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  nnuuoovvoo  aallllaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  

ddiiaabbeettee,,  ccrreeaannddoo  uunn  ccoonntteessttoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ee  rreellaazziioonnaallee  aaddeegguuaattoo,,  sseennzzaa  mmaaii  

ppeerrddeerree  ddii  vviissttaa  ggllii  oobbiieettttiivvii  tteerraappeeuuttiiccii..  

  

  RReessppoonnssaabbiillee//ii  sscciieennttiiffiiccoo  ddeellll’’eevveennttoo::    

DDootttt..  AAmmooddiioo  BBoottttaa,,  DDootttt..  AAnnddrreeaa  PPeerrrreellllii  

  

  EElleennccoo  rreellaattoorrii  ee  pprrooffeessssiioonnee::  

  

  PPaarrtteecciippaannttii::  ((nnuummeerroo,,  pprrooffeessssiioonnee,,  pprroovveenniieennzzaa  ssee  ddiissppoonniibbiillee))  

  
CCiirrccaa  5500  mmeeddiiccii,,  ddiiaabbeettoollooggii  ttuuttttii  pprroovveenniieennttii  ddaallllaa  RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa  

  

  OObbiieettttiivvii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo::  
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  OOBBIIEETTTTIIVVII  SSPPEECCIIFFIICCII  

11))  MMiigglliioorraarree  ll’’iinneerrzziiaa  tteerraappeeuuttiiccaa  ddeell  mmeeddiiccoo  ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  

ccuurraa  ee  ffoorrnniirree  ssttrruummeennttii  ppeerr  mmiigglliioorraarree  llaa  ccoommpplliiaannccee  ddeell  ppaazziieennttee  

22))  AAuummeennttaarree  ttrraa  ii  ppaarrtteecciippaannttii  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  ffoorrzzaa  ddeell  ggrruuppppoo  aall  ffiinnee  ddeell  

rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  pprreeffiissssaattii  

33))  AAccqquuiissiirree  ccoommppeetteennzzee  ccoommuunniiccaattiivvee  aaddeegguuaattee  ppeerr  uunn  ppiiùù  ccoorrrreettttoo  aapppprroocccciioo  

rreellaazziioonnaallee..  

44))  SSeennssiibbiilliizzzzaarree  ii  ppaarrtteecciippaannttii  aallll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  rraaccccoollttaa  ddaattii  

AAnnnnaallii  AAMMDD  

  

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’eevveennttoo  

  

LL’’eevveennttoo  ssii  èè  aappeerrttoo  iilllluussttrraannddoo  aaii  ppaarrtteecciippaannttii  llee  mmoottiivvaazziioonnee  ee  llee  ffiinnaalliittàà  ddeellll’’eevveennttoo  

ffoorrmmaattiivvoo,,  sseegguuiittoo  ddaallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  TTuuttoorrss  SSuuoollaa  AAMMDD  cchhee  hhaannnnoo  ssoottttoolliinneeaattoo  ggllii  

oobbiieettttiivvii  pprreevviissttii  ee,,  ddooppoo  llaa  rraaccccoollttaa  ddeellllee  aassppeettttaattiivvee,,  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddeell  ggiiuussttoo  cclliimmaa  

dd’’aauullaa,,  hhaannnnoo  ssuuddddiivviissoo  ii  ppaarrtteecciippaannttii  iinn  ppiiccccoollii  ggrruuppppii  ee  ccrreeaattoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  iinniizziiaarree  ii  

llaavvoorrii..  

LLaa  mmeettooddoollooggiiaa  iimmppiieeggaattaa  èè  ssttaattaa  qquueellllaa  ddeell  MMeettaappllaann,,  ee  hhaa  vviissttoo  llaa  ffoorrttee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

ddii  ttuuttttii  ee  uunn  vveerroo  ssppiirriittoo  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  TTuuttoorr  ee  FFoorrmmaattoorrii  iinn  ffoorrmmaazziioonnee..  

LLaa  ddiissccuussssiioonnee  iinn  pplleennaarriiaa  ddeeggllii  eellaabboorraattii  èè  ssttaattaa  rriiccccaa  ee  ssttiimmoollaannttee,,  ee  iill  cclliimmaa  dd’’aauullaa  

sseemmpprree  ppiiaacceevvoollee  ee  vviivvaaccee..    

DDooppoo  uunnaa  bbrreevvee  ppaauussaa  èè  iinniizziiaattaa  llaa  sseeccoonnddaa  sseessssiioonnee  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  44  rreellaazziioonnii  

ffrroonnttaallii  ssuuggllii  aassppeettttii  ffiissiiooppaattoollooggiiccii  ddeeii  ffaattttoorrii  ddii  rriisscchhiioo  ccaarrddiioovvaassccoollaarrii..    

LLaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  rreellaazziioonnii,,  ee  llaa  bbrriillllaannttee  mmooddeerraazziioonnee  hhaannnnoo  iinntteerreessssaattoo  mmoollttoo  ii  

ppaarrtteecciippaannttii  ddii  qquueessttaa  sseessssiioonnee,,  cchhee  hhaannnnoo  aanniimmaattoo  ccoonn  ii  rreellaattoorrii  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee  ffiinnaallee  

aattttiivvaa  ee  ccoossttrruuttttiivvaa..  LLaa  tteerrzzaa  sseessssiioonnee  èè  ssttaattaa  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  uunn  cclliimmaa  dd’’aauullaa  ddiisstteessoo  ee  

ssooddddiissffaattttoo,,  ggrraazziiee  aallllaa  tteemmaattiiccaa  ddeellllee  rreellaazziioonnii,,  mmeennoo  sscciieennttiiffiicchhee  ee  tteeccnniicchhee,,  mmaa  ddii  

ggrraannddee  iinntteerreessssee  ccuullttuurraallee..  LLaa  ddiissccuussssiioonnee  ffiinnaallee  èè  ssttaattaa  ppeerròò  iinntteennssaa  ee  rriiccccaa  ddii  ssppuunnttii  

ccrreeaattiivvii..  

LLaa  sseeccoonnddaa  ggiioorrnnaattaa  iinniizziiaa  ccoonn  llaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeellllee  sseennssaazziioonnii,,  ddeellllee  eemmoozziioonnii  ee  ddeellllee  

rriifflleessssiioonnii  aavvvveennuuttee  nneellll’’iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa  pprreecceeddeennttee..  

SSeegguuee  qquuiinnddii  llaa  IIVV  sseessssiioonnee,,  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  44  rreellaazziioonnii  ffrroonnttaallii,,  ttrree  ddeellllee  qquuaallii  

iinncceennttrraattee  ssuullll’’uupp..ddaattee  ddeellllaa  tteerraappiiaa  nneell  ppaazziieennttee  ddiiaabbeettiiccoo..  LLaa  qquuaarrttaa  rreellaazziioonnee  èè  ssttaattaa  

uunnaa  aatttteennttaa  ee  pprreecciissaa  aannaalliissii  ddeeii  ddaattii  ddeeggllii  AAnnnnaallii  AAMMDD,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aacccceennttoo  aallllaa  

ddiivveerrggeennzzaa  ttrraa  ggooaallss  tteerraappeeuuttiiccii  ee  oobbiieettttiivvii  rraaggggiiuunnttii..  

LLaa  ddiissccuussssiioonnee  aall  ffiinnee  ddii  qquueessttaa  sseessssiioonnee  èè  ssttaattaa  vviivvaaccee  ee  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  aassppeettttii  aanncchhee  

ccrriittiiccii,,  mmaa  sseemmpprree  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  ccrreesscciittaa..  
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LLaa  VV  sseessssiioonnee  ssii  èè  aappeerrttaa  ccoonn  uunnaa  lleettttuurraa  ssuull  rraappppoorrttoo  ttrraa  ccoommpplliiaannccee  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee,,    

ttrraa  iinneerrzziiaa  tteerraappeeuuttiiccaa  ee  mmaannccaattaa  aaddeessiioonnee  aallllaa  tteerraappiiaa,,  ttrraa  uunnaa  mmeeddiicciinnaa  ssoolloo  pprreesscciittttiivvaa  

ee  uunnaa  mmeeddiicciinnaa  ddii  rreellaazziioonnee..  

LLaa  vviivvaaccee  ddiissccuussssiioonnee  cchhee  hhaa  cchhiiuussoo  llaa  sseessssiioonnee  èè  ssttaattaa  iinnddiiccaattiivvaa  ddeellllaa  ffoorrttee  aatttteennzziioonnee  

ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ddiiaabbeettoollooggiiaa  aa  ttaallii  tteemmaattiicchhee..  

IInnffiinnee  ii  llaavvoorrii  ssii  ssoonnoo  cchhiiuussii  ccoonn  uunnaa  rriifflleessssiioonnii  iinn  aauullaa  ssuullll’’eevveennttoo,,  ccoonn  llaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddii  

ttuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii  aallll’’eevveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo,,  ssiiaa  ttuuttoorrss  cchhee  ffoorrmmaattoorrii  iinn  ffoorrmmaazziioonnee..  

LL’’eevveennttoo  ssii  èè  cchhiiuussoo  nneell  ggeenneerraallee  aapppprreezzzzaammeennttoo  ddii  ttuuttttii  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  

ddaattaa  ee  rriicceeuuttaa..  

  

  

  PPrrooggrraammmmaa..  

11  ggiioorrnnaattaa  

OOrree  99,,3300  MMoottiivvaazziioonnee  eedd  oobbiieettttiivvii  ddeellll’’eevveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo..  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeeii  TTuuttoorrss  

AA..  PPeerrrreellllii  

11  SSeessssiioonnee  

EE’’  CCaammbbiiaattaa  llaa  pprreevveennzziioonnee  CCVV  

00rree  99,,4455  LLaavvoorroo  aa  ppiiccccoollii  ggrruuppppii  ccoonn    mmeettooddoollooggiiaa  MMeettaappllaann..  

MMaannddaattoo::  II  ffaattttoorrii  ddii  rriisscchhiioo  CCVV  ttrraaddiizziioonnaallii  eedd  eemmeerrggeennttii,,  uuttiilliittàà  ee  lliimmiittii..  

  

OOrr  1100,,4455  ddiissccuussssiioonnee  iinn  pplleennaarriiaa  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  ggrruuppppoo..  

  

22  SSeessssiioonnee  

LLaa  ccoommppaarrssaa  ddeell  rriisscchhiioo  CCVV  

MMooddeerraa  VV..  AArrmmeennttaannoo  

RReellaazziioonnii  ffrroonnttaallii  

OOrree  1111,,0000  FFaattttoorrii  ddii  rriisscchhiioo  eemmeerrggeennttii  GG..  MMeemmoollii  

OOrree  1111,,3300  LLee  ddiisslliippiiddeemmiiee  MM..RRiicccciioo  

OOrree  1122,,0000  LLaa  vvaarriiaabbiilliittàà  gglliicceemmiiccaa  VV..  DDii  BBllaassii  

00rree  1122,,3300  LL’’iippeerrtteennssiioonnee  GG  ..DDii  GGiioovvaannnnii  

OOrree  1133,,0000  DDiissccuussssiioonnee  iinntteerraattttiivvaa  
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33  SSeessssiioonnee  

OOlliioo  ee  vviinnoo::  ii  tteessoorrii  ddeellllaa  MMaaggnnaa  GGrreecciiaa  

OOrree  1144,,3300  IIll  vviinnoo  ccoommee  aalliimmeennttoo  GG..  CCoozzzzoolliinnoo  

OOrree  1155,,0000  LL’’oolliioo  aammiiccoo  ee  nneemmiiccoo  CC..  SSccuurriinnii  

OOrree  1155,,3300  VViieettaattoo  aaii  mmiinnoorrii::  aalliimmeennttaazziioonnee  ee  sseessssuuaalliittàà    LL..  IImmpprroottaa  

OOrree  1166,,0000  DDiissccuussssiioonnee  iinntteerraattttiivvaa  

  

SSeeccoonnddaa  ggiioorrnnaattaa  

          OOrree  88,,3300  WWaarrmm  uupp  ddeellllaa  pprriimmaa  ggiioorrnnaattaa  AA..  PPeerrrreellllii  

  IIVV  SSeessssiioonnee  

  LLaa  tteerraappiiaa  

  MMooddeerraattoorree  AA..BBoovvaa  

  RReellaazziioonnii  ffrroonnttaallii  

  OOrree  99,,0000  LLaa  ddiisslliippiiddeemmiiaa  MM..  CCiiaanncciiuulllloo  

  OOrree  99..3300  LL’’iippeerrtteennssiioonnee  LL..LLuucciibbeellllii  

  OOrree  1100..0000  LL’’iippeerrgglliicceemmiiaa  MM..RRiinnaallddii  

  OOrree  1100,,3300  TTrraa  iill  ddiirree  ee  iill  ffaarree  ((  ggllii  aannnnaallii  AAMMDD))  SS..  TTuurrccoo  

  DDiissccuussssiioonnee  iinntteerraattttiivvaa  

  VV  SSeessssiioonnee  

  IIll  ppaazziieennttee  ppoolliittrraattttaattoo  

  OOrree  1122,,3300  LLeettttuurraa::  CCoommuunniiccaazziioonnee  ee  ccoommpplliiaannccee  SS..  DDee  RRiiuu  

  DDiissccuussssiioonnee  iinntteerraattttiivvaa  iinn  aauullaa  

  OOrree  1144  TTaakkee  hhoommee  mmeessssaaggee  

NN..  DDee  RRoossaa  EE..  PPeettrraarroollii  

OOrree  1144,,3300  

QQuueessttiioonnaarriioo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ffiinnaallee  

  

  

  

a) tema delle relazioni, 

b) attività svolte (lavori di gruppo, lezioni frontali, etc), 
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c) sintesi delle argomentazioni e delle conclusioni tratte, 

d) attività del formatore,  

e) clima d’aula, 

f) eventuali altri commenti (rispetto dei tempi e altro)  

g) risultati attesi e ottenuti: 

  

  VVeerriiffiiccaa  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  

Le modalità di verifica dell’apprendimento sono state:  

 Questionario teorico finale 

 

Questionario di customer satisfaction 

 

Il questionario era formato da 5 domande specifiche relative a ciascun tema trattato, con 

possibilità di risposta tramite breve traccia ad almeno 3 di esse utilizzando modelli  cartacei. 

 

  PPrreesseennttaazziioonnii  iinn  ffoorrmmaattoo  PPDDFF::  

 

  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  ddeellll’’eevveennttoo  ((pprreevviiaa  ccoommppiillaazziioonnee  lliibbeerraattoorriiaa))  

x riprese fotografiche  videoriprese  digitali  altro 

eseguite in: 

 plenaria  lavori di gruppo x elaboratori dei gruppi  altro 

 

  

 

 

 

 
Report a cura di 

________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

LEGENDA: ccaammppii  oobbbblliiggaattoorrii e campi facoltativi 


