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Taula rodona 8 

Salut Digital a Urgències: comunicacions a la taula 

 

1. Justificació:  

La confluència de tecnologies emergents (computació al núvol, mobilitat, 

sensors, analítica, xarxes socials, genòmica, ...) està generant l’oportunitat de 

transformar digitalment indústries senceres. El sector de la salut genera molt 

coneixement i és susceptible d’aprofitar aquesta situació per a la millora 

estructural en el disseny i la prestació de serveis. En la intersecció entre aquest 

ventall d’innovacions tecnològiques i el sistema de salut rau el que 

s’anomena salut digital. Es podria definir com la millora i la transformació del 

sistema de salut i l’organització sanitària mitjançant la introducció intensiva de 

tecnologies emergents indicades en cada moment. Totes les línies d’actuació 

del Pla de Salut han de considerar l’aplicació de la salut digital i el 

desenvolupament tecnològic com un instrument per aconseguir els objectius 

proposats.  

 

2. Objectiu: 

Donar a conèixer experiències d’empreses i/o institucions de l’entorn de les 

TIC, salut i benestar i, posar sobre la taula conceptes que esdevindran una 

realitat en els pròxims 4-5 anys tenint present que la Salut Digital transformarà 

l’atenció a la persona a partir de les TIC. 

 

3. Objectius específics: 

a) Proporcionar al professional d’urgències una visió del concepte de Salut 

Digital. 

b) Conscienciar al professional de la importància del seu paper actiu en aquest 

procés de transformació. 

c) Oferir eines pel maneig d’aquests conceptes i avenços.  
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4. Metodologia: 

Taula rodona d’1’5 hores de durada, integrada per 6-10 experiències en TIC i 

Salut de 5 minuts cadascuna i una ponència final de 30 minuts de durada 

centrada en Salut Digital. 

 

5. Data, horari i lloc: 

Data: Divendres 15 d’abril del 2016.  

Horari: 12:00 h a 13:30 h.  

Lloc: Auditori. 

 

6. Ponents: 

Dr. Jordi Martínez Roldan, Director d’Innovació de la Fundació TicSalut. 

Fundació TicSalut. 

 

7. Logística, recursos materials: 

Micròfon, ordinador, canó-projector. 

 

8. Organització: 

XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. 

Responsable de Taula: 

Dr. Francesc Casarramona. Servei d’Urgències, Hospital de Mataró. 

 

9. Temari/contingut: 

Títol de la Taula: Salut Digital a Urgències: Comunicacions a la taula. 

 

Moderador: 

Dr. Francesc Casarramona. Servei d’Urgències, Hospital de Mataró. 

 

Ponències: 

a) 6-10 experiències en TIC i Salut. 

b) Salut Digital. 

Dr. Jordi Martínez Roldan, Director d’Innovació de la Fundació TicSalut. 


	ACREDITACIO TAULES RODONES
	TAULA 1
	TAULA 2
	TAULA 3
	TAULA 4
	TAULA 5
	TAULA 6
	TAULA 7
	TAULA 8
	TAULA 9
	TAULA 10
	TAULA 11
	TAULA 12
	TAULA 13 DEFINITIVA
	Acreditació DEBATS
	Acreditació UPDATE 2016. De l'evidència científica a la pràctica clínica



