Associació Catalana de Ciències de
Laboratori Clínic

Informació i preinscripcions:
Preinscripció: fins el dia 15 de maig de 2007.
Empleneu el model de preinscripció que
s’adjunta. Es pot portar personalment, enviarlo per correu o bé per fax. També podeu fer
la preinscripció a través del web de l’IES
(www.gencat.net/salut/ies).
Cristina Prats
Institut d’Estudis de la Salut
c/ Balmes, 132, 5ª Planta
08008 Barcelona
Tel. 93 238 69 00
Fax. 93 238 69 10
A/e: ci.prats@gencat.net

Tallers
d’actualització per
als professionals del
laboratori clínic
Dates: 24 i 31 de maig i 7 i 14 de juny de
2007
Lloc: Institut d’Estudis de la Salut

Activitat acreditada pel Consell Català de
Formació Mèdica Continuada

Comisión de Formación Continuada
delSistema Nacional de Salud

Descripció

Continguts

La formació de remei és una acció derivada
de la detecció de mancances en l’avaluació
de les competències; per aquest motiu
l’Associació Catalana de Ciències de
Laboratori Clínic (ACCLC) conjuntament amb
l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) organitzen
aquests tallers formatiu.

- Valors discriminants i valors de referència.
Impartit per Dolors Dot i Xavier Fuentes
- Aplicacions pràctiques del control intern de
la qualitat. Impartit per Núria Miserachs i Joan
Lluís Vives
- Canvi d'un sistema analític. Impartit per
Dolors Dot i Xavier Fuentes
- Aplicacions pràctiques de l'avaluació
externa de la qualitat. Impartit per Maria
Dolors Fernández i Jaume Miró
- Certificació i acreditació. Impartit per
Francesca Canalias
- Informe (memòria) de la qualitat
metrològica. Impartit per Raül Rigo
- Marcadors tumorals: ús apropiat i
interpretació de resultats. Impartit per Lluïsa
Juan
- Validació de resultats. Impartit per Xavier
Fuentes

Responsables
Josep Maria Martínez Carretero (IES)
Xavier Fuentes Arderiu (ACCLC)

Professorat
Francesca Canalias Reveter
Dolors Dot Bach
Maria Dolors Fernández Delclós
Xavier Fuentes Arderiu
Lluïsa Juan Pereira
Jaume Miró Balagué
Núria Miserachs Busqué
Raül Rigo Bonnin
Joan Lluís Vives Corrons

Treballar en les àrees en què, mitjançant les
edicions realitzades de l’ACOE d’Anàlisis
Clíniques, s’ha detectat que el col·lectiu
professional de les ciències de laboratori
clínic té més necessitat de formació, i d’altres
que poden ser del seu interès.

Durada
4 tallers de 4 hores

Dates i horari
24 i 31 de maig i 7 i 14 de juny de 2007
De 16 h a 20 h

Lloc
Institut d’Estudis de la Salut
C/ Balmes, 132, 4a planta, aula 408
Barcelona

Metodologia

Matrícula

Exposició teòrica i solució de problemes
pràctics simulats.

50 €. Gratuïta per als qui hagin fet l’ACOE.
Reducció del 50% als membres de l’ACCLC.
Gratuïta per als residents membres de
l’ACCLC.
Reducció del 50% als residents no membres
de l’ACCLC.

Participants
Objectius

Nombre màxim de participants: 25. Tenen
prioritat els que hagin participat en alguna de
les edicions de l’ACOE d’Anàlisis Clíniques.

Especialistes de qualsevol branca de les
ciències de laboratori clínic. Llicenciats en
biologia, bioquímica, farmàcia, medicina o
química que acreditin documentalment que
treballen o han treballat en una activitat
laboral anàloga a la dels especialistes abans
esmentats.

Codi de l’activitat
26.21/07.01.01

