
Sessions tècniques del Consorci
2014 – 2015

El CSC anuncia el nou cicle de seminaris mensuals sobre temes d’interès per al desenvolupament dels sistemes de salut i d’atenció a la
dependència, abraçant àrees de polítiques, gestió de serveis i salut pública. En aquestes sessions es presenten projectes i es revisen temes
tècnics de l’actualitat sanitària i social. Són sessions obertes a tots els professionals interessats.

18 de desembre Reflexions per a l’establiment d’un model de 
política farmacèutica territorial

Carles Codina, cap del Servei de Farmàcia del Hospital Clínic i director del Servei
de Farmàcia del Consorci Hospitalari de Vic

Coordinadores: M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut 

Lloc: Sala Joan Costa del CSC 
Av. Tibidabo, 21 de Barcelona
Horari: de 14 a 16h.
>>Inscripcions

16 d’abril Com mesurar la satisfacció dels usuaris del 
Servei d’Atenció Domiciliària

Rosa María Saura, directora de l’Àrea de Salut de la Fundación Avedis Donabedian

21 de maig Lideratge en qualitat per assolir bons resultats

Àngel Vidal, director de Persones, Qualitat i Processos de l’Institut Català
d'Oncologia (ICO)

11 de juny La relació entre la coordinació entre nivells 
assistencials i la percepció dels pacients 
de continuïtat de l’atenció en diferents àrees del 
sistema de salut català

Sina Waibel i Marta Aller, investigadores del Servei d‘Estudis en Prospectives i
Polítiques de Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

22 de gener Finançament i sostenibilitat dels sistemes 
públics de salut a Europa

Sarah Thomson, Tamas Evetovits i Melitta Jakab, Oficina de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) a Barcelona per a l'enfortiment dels sistemes sanitaris

20 de novembre La cerca de fons privats (fundraising) per als 
hospitals públics

Juan Mezo, soci director de Valores & Marketing i Mercè Tura Lladó, coordinadora
de captació de fons de projectes de recerca de l’Obra Social de Sant Joan de Déu

19 de febrer El dany per inacció indeguda en l'atenció en 
salut. Reflexions sobre l'ètica en la gestió 
del sistema de salut

Txetxu Ausín Díez, científic titular en l'Institut de Filosofia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)

19 de març 10è aniversari d’InfoClínic: Analitzant la despesa 
farmacèutica del sector concertat des del 2004

Mario Rabasseda, responsable de projectes TIC al Consorci de Salut i Social de
Catalunya


