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

INTRODUCCIÓ
Aquest curs està pensat per fomentar la comunicació d’experiències amb vistes a prendre
decisions a qualsevol nivell de responsabilitat en el laboratori clínic ja que és una de les millors
eines per contribuir al progrés dels professionals i de les organitzacions. Les diferents sessions
aprofundiran en els conceptes de gestió i d’organització dels laboratoris clínics per assolir totes
les tasques de direcció amb la utilització correcta dels recursos humans i tècnics a l’abast. El
curs també vol proporcionar els coneixements que permetin als professionals establir una
millora contínua de la qualitat en els laboratoris clínics.
OBJECTIUS
Oferir als professionals de l’àmbit de les ciències del laboratori clínic un seguit de sessions que
apleguen temes relacionats amb l’optimització de recursos i la millora dels processos
relacionats amb l’activitat que desenvolupen per millorar l’atenció al ciutadà (o pacient).
Permetre un espai de diàleg i de debat als professionals interessats en aquests temes.
ADREÇAT A
Professionals interessats en l’àmbit del laboratori clínic
PROGRAMA


Seqüenciació massiva: de la tècnica al diagnòstic clínic



Gestionar els fluxos de treball al Laboratori d'Hematologia, de quines eines disposem?



Problemes relacionats amb els centres d’extracció, transport de mostres i estabilitat de
magnituds



Tecnologia Luminex®



La Medicina basada en l'evidència i l'adequació diagnòstica



Gestió del risc



Al·lèrgia molecular: noves perspectives pel diagnòstic i tractament del pacient al·lèrgic



Valors crítics

PROFESSORAT
Blanco Font, Aurora, doctora en Medicina i Cirurgia. especialista en Bioquímica Clínica,
Responsable de la Unitat de Gestió Qualitològica, Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de
Bellvitge
Bonfill Cosp, Xavier, doctor en Medicina, especialista en Oncologia Mèdica i en Medicina
Preventiva i Salut Pública, Director del Servei d'Epidemiologia Clínica i Salut Pública de
l'Hospital de Sant Pau, Director del Centre Cochrane Iberoamericà, Professor titular de la
Universitat Autònoma de Barcelona

Cruz Carlos, Luz M, llicenciada en Farmàcia, especialista en Bioquímica Clínica, Facultatiu de
la Unitat de Bioquímica d’Urgències, Laboratori Clínic Hospital Vall d’Hebron (Barcelona, ICS,
Gerència, Àrea Territorial Metropolitana Centre).
González Roca, Eva, doctora en Bioquímica i Enginyera tècnica en informàtica de sistemes,
especialista, Servei d’Immunologia i de l’àrea operativa Core de Biologia Molecular, Centre de
Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic
Hernández, Juanjo, especialista en Bioquímica Clínica, Coordinador de Nous Projectes del
Laboratori de Referència de Catalunya
Llopis, Mª Antònia, doctora en Medicina i Cirurgia, especialista en Anàlisis Clínics, Cap de
Servei del Laboratori Clínic del CAP Dr. Robert de Badalona, Àrea Territorial Metropolitana
Nord
Morales, Cristian, llicenciat en Farmàcia, especialista en Anàlisis Clíniques, Facultatiu en la
secció d'Hematologia i Hemostàsia al Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental
(Badalona, ICS, Àrea Territorial Metropolitana Nord)
Pascal, Mariona, doctora en biomedicina i llicenciada en Farmàcia, especialista en
Immunologia, Servei d'Immunologia, Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic de
Barcelona, Responsable del laboratori d'immunoal·lèrgia, Investigadora del grup de recerca
IRCE de l'IDIBAPS, Universitat de Barcelona
Sancho, Anna, llicenciada en Farmàcia, especialista en Anàlisis Clíniques, Facultatiu en
laboratori d'urgències d'Hematologia del Laboratori Clínic de l'Hospital Universitari de Bellvitge,
Àrea Territorial Metropolitana Sud
COORDINACIÓ
Luisa Álvarez Domínguez, doctora en Farmàcia, coordinadora de la qualitat del Centre de
Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, especialitzada en bioquímica clínica
Lluïsa Juan Pereira, doctora en Farmàcia, responsable de Laboratori d’Urgències de CatLabHospital de Martorell, especialitzada en bioquímica clínica i vocal d’Anàlisis Clíniques del COF
de Barcelona
DATES: 21 d’octubre, 18 de novembre del 2015, 20 de gener, 17 de febrer, 16 de març, 20
d’abril, 18 de maig i 15 de juny del 2016
HORARI: de 16:30 a 19:30 hores
LLOC: locals col·legials
HORES LECTIVES: 24 hores
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 16 de setembre del 2015, a la web www.cofb.cat o bé
www.cofb.org
PLACES: limitades a 50

