
Sumem pel ciutadà

Jornada d’Innovació de 

l’Aliança Estratègica 

d’Atenció Especialitzada C-17

Programa de la Jornada:

Us esperem a la IV Jornada d’Innovació de l’Aliança Estratègica d’Atenció Especialitzada C-17:

Serveis assistencials en xarxa “Sumem pel ciutadà”, punt de trobada anual per compartir els

avenços i propostes del model col·laboratiu que estem desplegant.

Ens orientem al ciutadà per oferir l’atenció més adequada en el servei més idoni. Sumem

coneixement, recursos humans i tecnològics, cercant eficiències i aprofitant el potencial de

treballar plegats.

Aquest any us volem presentar els avenços del treball col·laboratiu en xarxa dels serveis de

suport assistencial en l’àmbit C-17: Interoperabilitat dels sistemes d’informació, diagnòstic per

la imatge, farmàcia, laboratori - anatomia patològica, i els beneficis que aporten en els

pacients.

En el marc de la Jornada es lliuraran els premis ROCHE Farma als projectes d’innovació que

contribuiran a assolir els nostres reptes.

30 d’octubre de 2020

IV

Avenços del treball col·laboratiu en xarxa dels serveis de 
suport assistencial i els beneficis que aporten en els pacients.



9:30 h Inauguració de la IV Jornada d’Innovació

Il·lustríssim Sr. Josep Monràs i Galindó  – Alcalde de Mollet

Dr. Jaume Duran – Director General de la Fundació Sanitària Mollet

Dra. Cristina Iniesta – Coordinació de l’Aliança Estratègica C-17

9.40 h Balanç i reptes de l’Aliança Estratègica C-17 

Dra. Cristina Iniesta – Coordinació de l’Aliança Estratègica C-17

9:50 h Taula rodona: Avenços en els serveis de suport assistencial en xarxa i beneficis que 

aporten als pacients 

Moderador Dra. Sabina Molina – Directora Assistencial Mèdica de l’Hospital de Mollet

- Interoperabilitat  SIS: X.Pastor (HCB) com a portaveu del Grup (S.Caro (CHV), 
A.Font (FSM), J.L.Jiménez (HCB), T.Navinés (HGG), M.Olmos (HCB), C.Rubies (HGG) i 
A.Serrano (FSM)). Visió des de gestió de pacients: Vanessa Boso (FSM).

- Farmàcia: N.Rudi (HGG) com a portaveu del Grup (C.Camacho (HCB), O.Curiel
(HStCeloni), P. Dominguez (FSM),  L.Munell (CHV), D. Soy (HCB))

- Diagnosi per la Imatge: L.Donoso (HCB) com a portaveu del Grup (X.Pruna (HGG), 
X.Bargalló (HCB), J. Maideu (CHV) i A.Sanjuan (FSM), S.Vidal (HCB))

- AP–Diagnosi Molecular del càncer de pulmó: A. Martínez (HCB), I. Mendez (HGG) i 
M. Alejo (CHV). Benefici pel pacient: Marta Parera (CHV).

Quins beneficis s’està aportant a professionals i pacients? F.Muñoz – Cap de l’Àrea
Mèdica de l’Hospital de Mollet
Precs i preguntes

11:15 h Ponència: “Treball en xarxa, una experiència neural”

Dr. Ramón Maria Nogués – Catedràtic d’antropologia biològica de la Universitat 

Autònoma de Barcelona

Precs i preguntes

11:45 h Pausa

11:50 h Entrega IV Premi ROCHE “Innovant pels pacients del futur”
Dra. Rita Casas – Directora Regional de ROCHE Farma                           

Presentació de les candidatures i entrega de Premi

12:15 h Cloenda 
Dra. Anna Aran – Gerent de l’Àmbit Metropolità Nord del Servei Català de la Salut

Seu de la Jornada:  Hospital de Mollet – Sala Auditori

Ronda de Pinetons, s/n – 08100 Mollet del Vallès

Accés a la Jornada Online: https://youtu.be/2IuGayQSHlw

Podeu fer arribar les preguntes que considereu per a la Jornada a través de www.sli.do amb el codi #JORNADAC17

Inscripcions a través de la web: http://www.aulaclinic.com/cursos/view.php?ID=651

Persona de contacte: Maria Torrens mtorrens@clinic.cat

Jornada co-organitzada amb ROCHE Farma.
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