
SALUT DIGITAL 
 

Teleassistència  
i Telemedicina  

 

 



Seguint les pautes que orienta la Societat Catalana de Gestió Sanitària i l’ Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears sobre l’impacte de la pandèmia del Covid-19 a les 
organitzacions sanitàries: 

Amb aquest propòsit, des d’UCF amb la col·laboració amb la Societat Catalana de Salut 
Digital dissenyem espais de coneixement que permetin l’actualització i adaptació a les 
necessitats actuals sobre competències en salut digital. 

La telemedicina i el teletreball han vingut per quedar-se. A 
l’atenció primària i a les consultes externes dels hospitals, 
s’han potenciat, de manera sorprenentment àgil, les 
prestacions telefòniques i telemàtiques per fer triatge de la 
demanda, per al seguiment domiciliari de pacients de risc, 
amb complicacions generades pel COVID i amb d’altres 
patologies que no es podien derivar als serveis hospitalaris, 
així com per desburocratitzar prestacions. (maig 2020) 

L’adquisició de competències digitals ja no és opcional i condicionarà el posicionament 
dels professionals i de les necessitats actuals de les institucions sanitàries en front de la 
innovació i de la digitalització de la salut. Els centres assistencials catalans ja disposen de 
professionals punters en les seves especialitats i el moment actual requereix dotar-los de 
competències digitals per incrementar el seu valor.  



Objectius 

•  Actualitzar l’ús de TICs en salut. 
•  Adquirir un coneixement global sobre el context digital en salut. 
•  Incrementar la capacitat innovadora.  
•  Reflexionar sobre beneficis de la digitalització de la salut.  
•  Adquirir competències en salut digital.  
•  Conèixer les noves tendències els seus usos i aplicacions.  
•  Conèixer les normatives i marc legal. 

Metodologia 

Sessions grupals dinamitzades per un facilitador/docent que es duran a 

terme a través de telepresència. 

Des de l’experiència individual de cada participant, es generarà un 

aprenentatge compartit a partir de la interacció amb la resta de 

participants, gràcies tant a la conversa nascuda de manera natural com al 

treball col·laboratiu que plantegi el facilitador/docent.  

El temps entre sessions estarà destinat a realitzar activitats d

´aprofundiment en la temàtica tractada. Les percepcions, experiències, 

reflexions obtingudes serviran d’element disparador de la segona sessió 

en la qual el facilitador/docent contribuirà a ancorar els aprenentatges.  

Duració: 2 sessions d’1h i 30 minuts cadascuna. 

 
Iconos diseñados por <a href="https://www.flaticon.es/autores/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.es/" title="Flaticon"> www.flaticon.es</
a> 



Adreçat a 

Professionals de l’àmbit sanitari que vulguin millorar, actualitzar els seus coneixements digitals per a 

millorar el seu desenvolupament professional. 

 

Telemedicina, i ara què? 
6 i 9 de juliol de 12 a 13,30 hores 

Teleassistència i monitorització de pacients crònics  
23 i 30 de juny de 12 a 13,30 hores 

Programació de tallers juny/juliol 

Inscripció 

Cost d’inscripció : 70 euros per taller.  
 
Per a més informació: 
Unió Consorci Formació. Ricard Llort, tel. 932 594 381 / 669 514 531 
rllort@ucf.cat www.ucf.cat 
 

<a href='https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/ordenador'>Vector de Ordenador creado por macrovector - www.freepik.es</a> 



Descripció 

La teleassistència i monitorització mitjançant l’ús de les TIC és un àrea d’innovació cada vegada més rellevant en la prestació de 
serveis. A més, arrel de l’alerta sanitària decretada pel SARS-CoV-2, sistemes sanitaris d’arreu del món s’han actualitzat per donar 
resposta en aquesta crisi. Aquest mòdul tractarà conceptes i elements clau sobre nous paradigmes de teleassistència i 
monitorització..  

Objectius 

§  Entendre els conceptes relacionats amb els serveis de teleassistència i monitorització de crònics, a nivell assistencial i de 
sistemes d’informació 

§  Analitzar els elements clau en el disseny i implementació de projectes sobre teleassistència i monitorització 

§  Treballar un cas pràctic d’aplicació en l’actual alerta sanitària pel COVID-19  

Continguts 

§  Situació actual i casos d'ús en teleassistència i telemonitorització de crònics  

§  Elements clau en serveis de teleassistència i monitorització 

§  Plantejament de projectes i cas pràctic 

Metodologia 

Exposició de conceptes clau, debats, exercicis vivencials, activitat entre sessions. 

Durada  

Durada total de 3 hores dividides en dues sessions de 1,5 hores cadascuna 

Teleassistència i monitorització de pacients crònics 
23 i 30 de juny de 12 a 13,30 hores  

Facilitador 
 
Jesús Berdún, és llicenciat en Enginyeria de 
Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i Màster en Tecnologies pel 
Desenvolupament Humà i la Cooperació (UPC). 
Compta amb més de 10 anys d'experiència en gestió 
de projectes nacionals i internacionals relacionats 
amb l'ús de les TIC en el sector sanitari. Actualment 
treballa en el desenvolupament d’una estratègia 
d’atenció no presencial al sector sanitari a Catalunya, 
a la Fundació TIC Salut i Social. També ha treballat en 
diversos projectes relacionats amb plataformes de 
telemedicina, salut mòbil i plataformes de 
col·laboració. 
 



Telemedicina, i ara què? 
6 i 9 de juliol de 12 a 13,30 hores  

Facilitador 
 

Carles Fàbrega. Expert en telemedicina i 
tecnologia de la imatge mèdica, suma 40 anys 
d’experiència en entorns d’imatge biomèdica. 
Pioner i promotor de la telemedicina des del 
seu inici a Espanya i durant els últims 14 anys 

Descripció 

Cal entendre com ha evolucionat la relació metge-pacient durant aquesta crisi del Covid19, comprendre els canvis que els hospitals 
han hagut d'accelerar per donar cabuda a les necessitats i peculiaritats d'aquesta relació i, conèixer quines són les noves funcions 
que, pel desenvolupament de les noves tecnologies, els metges podem arribar a tenir. 

Objectius 
§  Oferir informació sobre les possibilitats de la telemedicina. 
§  Dotar dels coneixements teòrics necessaris pel desenvolupament, disseny, especificació, desplegament i avaluació de sistemes 

de telemedicina.  
§  Analitzar la necessitat de serveis de telemedicina en el context sanitari actual. 
§  Reflexionar sobre el canvi en la relació metge-pacient. 
§  Comprendre els canvis als que s’enfronten els hospitals per a donar resposta a les noves necessitats de salut. 
§  Conèixer les noves funcions dels professionals sanitaris en funció a les noves tecnologies. 

Continguts 
§  Introducció a la telemedicina. 
§  Conceptes bàsics de telemedicina. 
§  Aspectes tècnics bàsics, requeriments tècnics mínims, estàndards. 
§  Principals aplicacions de telemedicina. 
§  Telemedicina a l’Hospital Sant Joan de Déu (hospital líquid). 
§  Telemedicina humanitària. 

Metodologia 

Exposició de conceptes clau, debats, exercicis vivencials, activitat entre sessions. 

Durada  

Durada total de 3 hores dividides en dues sessions de 1,5 hores cadascuna. 



A mida de les vostres necessitats 

La personalització i adaptació del contingut d’aquestes sessions a la realitat de cada institució i 
equip esdevé un ingredient fonamental de l’aportació de valor d´Unió Consorci Formació. 

 

Per aquest motiu, ens posem a la vostra disposició per a dissenyar a mida les sessions de 
teleformació presentades i afavorir la consecució dels vostres objectius. Per a fer-ho possible us 
proposem... 

 

Compartir amb 
l’equip de UCF les 
vostres necessitats 
concretes, els 
vostres desitjos i 

objectius 

Co-dissenyar la 
solució final a partir 
de la proposta a 
mida treballada per 
UCF 

Facilitar-nos la 
informació necessària 
per a poder fer 
efectives les sessions 
garantint el major 

seguiment i 
aprofitament pels 
vostres professionals 



Per a més informació: 
Ricard Llort 
Tel. 932 594 381 / 669 514 531 
rllort@ucf.cat 
www.ucf.cat	


