ACTUALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DELS
LABORATORIS D’ANÀLISIS CLÍNIQUES
Reconegut d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya

INTRODUCCIÓ
Aquestes sessions serviran per aprofundir en els conceptes de gestió i
organització dels laboratoris clínics per assimilar totes les tasques de
direcció amb la correcta utilització dels recursos humans i tècnics a l’abast.
OBJECTIUS
Millorar la qualitat dels laboratoris clínics
Posar en comú aspectes organitzatius entre diversos professionals
Facilitar les eines per millorar la gestió
Intercanviar experiències, coneixements i opinions entre professionals del
laboratori clínic
METODOLOGIA
Presentació d’un tema relacionat amb la gestió i l’organització del laboratori
clínic per part d’un o diversos ponents i posterior debat entre els assistents.
A partir de les opinions expressades, redactarem una acta amb les idees
principals i les possibles conclusions.
ADREÇAT A
Professionals interessats en l’àmbit del laboratori clínic.
PROGRAMA
Primera sessió: 14 de febrer del 2007
•

•

El factor humà. Lideratge i relacions entre els professionals del
laboratori clínic
o

El lideratge en el laboratori clínic
Jordi Serra Àlvarez, cap de Servei del Laboratori de l’Hospital
Comarcal del Pallars, Tremp

o

La relació entre els diferents professionals del laboratori clínic
M. Carme Villà Blasco, directora del Servei de Laboratori Clínic de
la Fundació Hospital Asil de Granollers

o

Competències de les diferents categories professionals dintre del
laboratori clínic
Ferran Gómez Grau, cap de Servei del Laboratori Clínic de la
Fundació Sant Hospital, La Seu d’Urgell
Qualitologia: models de sollicituds i informes de laboratori en l’entorn
de l’acreditació per a la norma ISO 15189
Francesca Canalias Reverter, professora agregada del Departament de
Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de
Barcelona

Segona sessió: 9 de maig del 2007
•

La interfície entre el laboratori i la medicina clínica
o

Evidència científica. Es pot parlar del laboratori clínic basat en la
evidència científica?
M. Àngels Ruiz Mínguez, cap de Servei de Laboratori Clínic, Hospital
Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet

o

Guies clíniques
Magda Gomis Castellví,
Hospitalet de Llobregat

o
•

cap

de

Servei

del

Laboratori

Clínic,

Avantatges i inconvenients
Ponent pendent de determinar

Qualitologia: comentaris interpretatius
Rosa Maria López Martínez, facultatiu especialista del Laboratori Clínic
Bon Pastor

COORDINACIÓ
Rosa Mª Humet Ibáñez, vocal d’Analistes del COF de Barcelona, cap de
CACIM Laboratoris
Lluïsa Juan Pereira, cap de servei del laboratori clínic de l’Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell, coordinadora del club de gestió, Associació
Catalana de Laboratoris d’Anàlisis Clíniques (ACCLC)
Mª Dolors Fernández Delclòs, cap de servei del laboratori de l’Hospital de
Barcelona
Jaume Miró i Balaguer, cap de secció del laboratori clínic de l’Hospital de
Viladecans

DATES, HORARI I LLOC: 14 de febrer i 9 de maig del 2007, de
16 a 20 hores, als locals collegials
HORES LECTIVES: 8
INSCRIPCIONS fins el 12 de febrer del 2007, a través de la web
http://www.cofb.net/formacio
o
a
través
de
www.farmaceuticonline.com (apartat formació, farmacèutics i
altres professionals)
PLACES: limitades a 50

