ACTUALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DELS LABORATORIS D’ANÀLISIS CLÍNIQUES
Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Farmacèutica Continuada i la
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
amb 1,5 crèdits

INTRODUCCIÓ
Les diferents sessions aprofundiran en els conceptes de gestió i organització dels laboratoris
clínics per poder assolir totes les tasques de direcció d’aquests amb la utilització correcta
dels recursos humans i tècnics a l’abast. El curs pretén facilitar als professionals els
coneixements per establir una millora continua dels factors de la qualitat en els laboratoris
d’anàlisis clíniques.
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 debat posterior entre els assistents. A partir de les opinions
expressades, es redactarà 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 novembre del 2007
Gestió del catàleg d'anàlisis: inclusió i exclusió de magnituds. Criteris d'incorporació o
subcontractació de magnituds
Segona sessió: 13 de febrer del 2008
Hi ha uns trets fonamentals que fan de l'especialització en les ciències de laboratori clínic una
professió? Amb quins criteris s'hauria d'avaluar la carrera professional?
Tercera sessió: 14 de maig del 2008
Estratègies per garantir la qualitat de la fase preanalítica. Avaluació de la satisfacció del
client
PROFESSORAT
Alsius Serra, Antoni, Egarlab. Mútua de Terrassa
Alvarez Funez, Virtudes, Laboratori Clínic Hospitalet-Cornellà
Bartrolí Fuster, Montserrat, Laboratori de Referència de Catalunya
Fuentes Arderiu, Xavier, Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Martínez Casademont, Mariano, Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
Torrents Romeu, Jaume, Reference Laboratory
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)
Jaume Miró i Balaguer, cap de secció del laboratori clínic de l’Hospital de Viladecans
DATES, HORARI I LLOC: 14 de novembre del 2007, 13 de febrer i 14 de maig del 2008, de 16 a
20 hores, als locals collegials
HORES LECTIVES: 12
INSCRIPCIONS del 24 d’octubre al 12 de novembre 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

