
                

                                 

 

(AI tradução) 

 

The 1st Academic Conference of Safety Psychology and Behavior for Healthcare  
I Jornada Académica de Psicologia da Segurança e Comportamento para a Saúde 

 
Data: 23 (sábado) a 24 (domingo) de março de 2024 
Local: Universidade de Tóquio, Medical Campus, Tóquio, Japão 
 
 

Organizado por International Association of Risk Management in Medicine (IARMM)  
           www.iarmm.org 

Língua oficial:  inglês 

 
Visão geral do evento 
O Congresso é organizado pela IARMM para melhorar e promover a ciência e a tecnologia da psicologia 
da segurança e do comportamento de segurança na área da saúde. O congresso abrange uma ampla 
gama de tópicos como segurança do paciente, segurança de medicamentos, segurança de dispositivos 
médicos, surto de doenças infecciosas, e mega desastre. 

 
 

(Topics for your oral and poster presentation) 

reco resiliência / psicologia do reconhecimento・comportamento / comunicação / educação / aconselhamento, 

coaching / suporte ao paciente / ética・/moral / liderança・seguimento / estresse no trabalho / consentimento 

informado / segurança psicológica / apoio de pares / gestão de equipes / habilidade de diálogo / governança / 

treinamento de atenção / capacidade de coleta de informações  / aspecto legal do comportamento de 

segurança / capacidade de design de segurança / análise de comportamento de risco / cultura de relatórios 

de erros / as outras questões de psicologia e comportamento de segurança em saúdegnition  

 

 
Você pode apresentar seu tópico por meio de apresentação oral ou pôster. 

 

Seu tópico oral será incorporado ao simpósio, workshop ou painel de discussão adequado. 

 

                                       

 

 

  

 
(data importante) 

 
Submissões de resumos: 
        De 10 de outubro de 2023 a 10 de dezembro de 2023 
 
Inscrições no Congresso: 
     (Apresentador cujo resumo foi aceito) 
        De 10 de janeiro de 2024 a 10 de fevereiro de 2024 
     (Público sem visto do Japão) 
        De 10 de janeiro de 2024 a 15 de março de 2024 
     (Público solicitou visto para o Japão) 
        De 10 de janeiro de 2024 a 10 de fevereiro de 2024 
 
Por favor, encontre os detalhes no seguinte homepage. 
 

 

 IARMM HQescritório 

 

(Email) manager@iarmm.org   

(Tel) +81-3-3817-6770  

(Fax) +81-3-6801-6987 

4-7-12-102 Hongo, Bunkyoku, Tokyo                                                                                                                                                                                                       

Pagina inicial:  http://www.iarmm.org/1SPBH/ 


