VIII CURS D’ACTUALITZACIÓ EN CIÈNCIES DE LABORATORI CLÍNIC
Organitzat conjuntament amb la Secció de Gestió i Qualitat de
l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic

INTRODUCCIÓ
Curs pensat per contribuir a la formació continuada i a propiciar la comunicació d’experiències
entre els professionals amb vistes a poder prendre decisions a qualsevol nivell de
responsabilitat del laboratori clínic, ja que és una de les millors eines per fomentar el progrés
dels professionals i de les organitzacions. Un expert revisa en profunditat el tema proposat per
fer una utilització correcta dels recursos humans i tècnics a l’abast. El curs també proporciona
els coneixements que permetran que els professionals estableixin una millora continuada en la
qualitat dels laboratoris clínics.
OBJECTIUS
Optimitzar els recursos i millorar els processos relacionats amb el laboratori clínic i l’activitat
que desenvolupa per millorar l’atenció al ciutadà (o al pacient). Obrir un espai de diàleg i de
debat als professionals interessats en aquests temes.
ADREÇAT A
Professionals interessats en l’àmbit del laboratori clínic
PROGRAMA

DATA

TEMA

PONENT

30/09/2020 Estudis bioquímics dels líquids biològics
Estat actual
21/10/2020
Catalunya

del

diagnòstic

prenatal

Jose Luis Marín Soria
a

Francisco Rodríguez
Frias

18/11/2020 Hepatitis E
16/12/2020

Parasitologia
paludisme.

Cristina Pérez
Sánchez i Adela
Cisneros Sala

clínica,

més

enllà

del

Miriam José Álvarez

PROFESSORAT
Álvarez Martínez, Míriam José, doctora en Medicina por la Universitat de Barcelona,
especialista en Microbiologia i Parasitologia Clínica, máster London School of Hygiene
& Tropical Medicine, especialista Sènior Servei Microbiologia, Hospital Clínic Barcelona,
professora Associada, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
Cisneros Sala, Adela llicenciada en Biologia Sanitària per la Universitat de Barcelona,
facultatiu adjunt del Servei-Laboratori d'Hematologia, Secció de Citogenètica, Institut Català
d'Oncologia - Hospital Germans Trias i Pujol, Institut de recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras
Marín Soria, José Luis, llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialista en Anàlisis Clíniques,
màster en Direcció i Gestió de Laboratori Clínic, professor associat de la Facultat de Medicina
(Universitat de Barcelona) pels graus de Medicina, Biomedicina i Enginyeria Biomèdica, metge
Consultor del Laboratori Cribratge Neonatal, Secció Errors Congènits del Metabolisme, Servei
de Bioquímica i Genètica molecular, Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB), Hospital Clínic de
Barcelona

Pérez Sánchez, Cristina, llicenciada en Biologia, facultativa responsable del Departament de
Genètica de SYNLAB Diagnósticos Globales
Rodríguez Frias, Francisco, llicenciat en Ciències Químiques i doctor en Medicina,
especialista en Bioquímica Clínica, treballa a l’Hospital Universitari Vall d'Hebron com a Cap de
Secció de les àrees especials del Servei de Bioquímica i és responsable de la Unitat de
Patologia Hepàtica, investigador de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
com a Investigador Principal del grup de recerca de Bioquímica, investigador sènior del
CIBERehd (Instituto Carlos III), professor associat del Departament de Bioquímica de la
Universitat Autònoma de Barcelona, autor de 175 articles científics amb un índex H de 41 i un
factor d’impacte de 918

COORDINACIÓ
Lluïsa Juan Pereira, doctora en farmàcia, responsable de Laboratori d’Urgències de CatLabHospital de Martorell, especialista en bioquímica clínica i vocal d’Anàlisis Clíniques del COF de
Barcelona
Edgar Zapico Muñiz, màster en bioquímica clínica i patologia molecular, especialista en
bioquímica clínica, adjunt Sènior del Servei de Bioquímica, professor associat clínic de la
Facultat de Medicina de la UAB, Laboratori de Sant Pau, Diagnòstic Biològic, Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, coordinador de la Secció de Gestió i Qualitat de l’ACCLC
DATES 30 de setembre, 21 d’octubre, 18 de novembre i 16 de desembre.
HORARI de 16:30 a 19:30 hores
LLOC locals col·legials
HORES LECTIVES 12
MATRÍCULA gratuïta i exclusiva per a col·legiats dels COF o membres de l’Associació
Catalana de Ciències del Laboratori Clínic (ACCLC)
INSCRIPCIONS a partir del 10 de setembre del 2019, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
PLACES: limitades a 50

