
PREU 

75€

INSCRIPCIONS I PAGAMENT 

Per inscripcions: clic aquí

Més informació: www.pssjd.org

Tics i participació del 

pacient en el procés 

assistencial

Dr. Antoni Pujadas, 42

Sant Boi de Llobregat

Tel.: 936 406 350

unidaddocente@pssjd.org

Dimecres 13 de juny 2018

LLOC

Unitat de Formació i Docència.

Aula 4 Edifici Dr. Pujadas. 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Dr. Antoni Pujadas, 42

Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Com arribar

DATES

13 de juny 2018

HORARIS

De 9:30 a 13:30 i 14:30 a 16:30

En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals quedaran

incorporades i seran tractades en el fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb la finalitat de promoció i altres relacionats

amb l’acte. L’enviament de la inscripció implica l’autorització a Parc Sanitari Sant Joan de Déu per utilitzar amb la finalitat esmentada. Podeu

exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les nostres oficines situades a C/.Camí Vell de la Colònia, 25, 08830 Sant Boi

de Llobregat. Parc Sanitari Sant Joan de Déu es reserva el dret d’utilització de les imatges enregistrades durant l’ acte en les seves

plataformes de difusió.

https://inscripcions.pssjd.org:442/aplic/Master_Cursos/Paginas/Inscripcion.aspx?curso=18C006
https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Doctor+Antoni+Pujadas,+42,+08830+Sant+Boi+de+Llobregat,+Barcelona/@41.3504593,2.035606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49b8f71688305:0x312b4c8e15fefce!8m2!3d41.3504553!4d2.0377947


DIRIGIT

Professionals de l’àmbit sanitari i social 

interessats en conèixer les possibilitats 

de les TICs, per potenciar la 

interrelació amb els usuaris i com això 

pot incidir en l’assistència.

OBJECTIU

Conèixer l’estat de la qüestió de la 

història clínica compartida a Catalunya.

Aprendre a identificar a Internet fonts 

fiables d’informació sobre salut. 

Conèixer diverses apps per a mòbil que 

afavoreixen la transmissió de dades i 

informació entre pacients i 

professionals.

Aprendre a utilitzar les xarxes socials 

professionals per a la intercomunicació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Analitzar la plataforma “Cat@Salut. 

La Meva Salut” des del punt de vista 

del pacient.

• Saber on buscar informació fiable 

sobre salut a Internet.

• Conèixer el mercat d’apps per a 

mòbil certificades per 

l’administració.

• Saber quines xarxes socials 

professionals hi ha al mercat i com 

utilitzar-les, també en funció 

d’aspectes de propietat 

intel·lectual.

CONTINGUTS

1. Estat actual de la incidència de 

les TICs en la salut.

2. Anàlisi de la plataforma 

Cat@Salut. La meva Salut.

3. Anàlisi de la plataforma Medline

Plus.

4. Anàlisi d’altres aplicacions.

5. Estudi de les possibilitats de 

LinkedIn.

EQUIP DOCENT
Marcos Catalán de la Biblioteca del 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

TIPUS
Presencial

.

Programa horaris

Tics i participació del pacient en el procés assistencial

PROGRAMA COMPLET

Dia 13 de juny de 2018

9:30-10:30 Estat actual de la incidència de les TICs en la salut.

10:30-12:00 Presentació de la “Historia Clínica Compartida en Catalunya: 

implicaciones y Estado de la cuestión”. Anàlisi de la plataforma Cat@Salut. La Meva 

Salut.

12:00-13:30 Presentació de “Prescripción informativa a pacientes. Recursos web 

acreditados vs. Foros de pacientes”. Anàlisi de la plataforma Medline Plus.

13:30 a 14:30 Descans per menjar.

14:30-15:30 Presentació de “Apps para pacientes: implicaciones y estado de la 

cuestión”. Menció de les destacades en el portal app Salut de la Generalitat de 

Catalunya. Anàlisi d’altres aplicacions.

15:30-16:30 Presentació de “Uso profesional de redes sociales”. Menció de diverses 

opcions. Estudi de les possibilitats de LinkedIn.

*Es recomanable que els assistents portin el seu propi PC portàtil o telèfon mòbil.

Es lliurarà certificat d’aprofitament

Per a més informació podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic  
unidaddocente@pssjd.org


