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COM MILLORAR ELS RESULTATS 
DE GESTIÓ AMB EINES DEL SEGLE XXI 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) ja són una eina 

indispensable pels gestors del segle XXI. Tots som conscients que la innovació 

tecnològica en el sector de la salut té un ritme menys elevat que en gran consum. 

Tanmateix, si les eines digitals ja influeixen en la vida saludable de les persones és 

lògic pensar que urgeix donar un pas endavant per part de l’àmbit de la gestió per 

fer servir eines existents que permetin millorar l’ús i l’aplicació dels recursos 

sanitaris. 

A Catalunya ja existeixen iniciatives innovadores en salut que ja estan treballant 

en aquesta direcció. En aquesta sessió, organitzada per la Societat Catalana de 

Gestió Sanitària en el marc de la II edició de Healthio, descobrirem algunes 

d’aquestes experiències. 

Frederic Llordachs 
Membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 

INSCRIPCIONS

15:30 h. TAULA RODONA I DEBAT POSTERIOR OBERT AL PÚBLIC

Presentació a càrrec de: 

Frederic Llordachs, Co-founder, partner & Global Business Development Manager at 

Doctoralia Internet SL i membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió 

Sanitària

   Càncer, intel·ligència artificial i dades de la vida real. Francisco Lupiáñez, 

   professor de la UOC i soci  d’Open Evidence. 

   La intel·ligència artificial i els bots en l’àmbit assistencial. Jordi Serrano, 

   metge col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i fundador 

   d’Universal Customer. 

   La gestió online de la demanda de serveis privats a través de tècniques 

   d’ecommerce. Marc Montserrat, Co-founder & Managing Partner at ClinicPoint. 

   Mediktor, l’avaluador de salut basat en intel·ligència artificial. 

   L’experiència de gestionar la demanda del servei d’urgències en un hospital 

   de Ruanda.

   L’agenda intel·ligent i la recepció del segle XXI. Ana Llovet, responsable 

    de Comunicació de Doctoralia.  

   L’experiència de Tunstall Healthcare sobre teleassistència i telemonitorització. 

   Ester Sarquella.  Business Development Director for Digital Health Tunstall 

   Healthcare. Southern Europe. 

Moderat per: 

Josep Maria Monguet, doctor en Enginyeria industrial i professor a la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC). Especialista en la innovació en l’àmbit de la salut a 

través de les TICs i Co-founder at Sistemas de Información, Comunicación y 

Teleasistencia (SICTA). 

18:30 h. CONCLUSIONS I CLOENDA

  

És necessari confirmar la seva assistència emplenant el formulari que trobareu 

a la web de la Societat Catalana de Gestió Sanitària www.scgs.cat. Per a més 

informació podeu enviar un correu electrònic a scgs@academia.cat

Per entrar al recinte de manera gratuïta com a visitant de Healthio podeu fer ús del 

codi 18E7F8D2 i accedir a la web de Healthio http://www.healthio-global.com/


