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[BENVINGUDA I PRESENTACIÓ SEMINARI MATÍ] LA GESTIÓ TECNOLÒGICA I LA INNOVACIÓ

Què és

l’XPatient Barcelona Congress?
L’XPatient Barcelona Congress és una de les accions
principals impulsada per l’XPA Barcelona (Experiència
del Pacient) -una comunitat de pràctica que aglutina
institucions de l’àmbit hospitalari, tecnològic, de la
recerca i l’administració- per tal de transformar el model
assistencial i que aquest situï el pacient com a l’element
clau i prioritari.

PhD. Felip Miralles

PhD. Josuè Sallent

Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth
EURECAT
@FelipMiralles | @Eurecat_news

Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
@josu_sallent | @ticsalut

12:10 - 12:30H

En el congrés es donaran a conèixer les conclusions
extretes dels tallers i activitats pròpies de l’XPA Barcelona
i es convidarà a la comunitat mèdica a participar dels
resultats extrets, per tal de fer aflorar les iniciatives i
bones pràctiques i ajudar a implementar-les en el sistema
de salut.

[PONÈNCIA INAUGURAL] L’ECOSISTEMA SANITARI, UN ENTORN DE REPTES I OPORTUNITATS,
QUÈ PODEM APRENDRE I APORTAR?
Dr. César Velasco
Director d’Innovació, digital i business excellence
NOVARTIS PHARMA
@CesarVelascoMun

12:30 - 13:10H

[EXPERIÈNCIES + DEBAT] CASOS D’ÚS: START-UPS ALTAMENT INNOVADORES EN MEDICAL DEVICES,
L’APROXIMACIÓ AL PACIENT

La visió dels promotors del congrés

Modera:
PhD. Felip Miralles
Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth
EURECAT
@FelipMiralles | @Eurecat_news

Sr. Adrià Maceira
Co-Founder & CEO
RENALYSE - CREATSENS

Diagnòstic des de casa
@AdriaMaceira | @CreatSens (Renalyse)

Dr. Joan Escarrabill

PhD. Felip Miralles

PhD. Josuè Sallent

Programa d’Atenció a la Cronicitat
i Experiència de pacients
HOSPITAL CLÍNIC
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth
EURECAT
@FelipMiralles | @Eurecat_news

Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
@josu_sallent | @ticsalut

La crisi sanitària ha deixat al descobert
algunes mancances de la societat
en general i dels sistemes sanitaris
i socials en particular, i la necessitat
urgent de transformació dels models
assistencials mitjançant tecnologia en
què el pacient i la seva experiència
prendrà un rol capital al centre del
redisseny de models, processos i
intervencions. D’això i més parlarem en
aquesta 5a edició del congrés, aquest
any virtual, però ja consolidat.

La crisi sanitària ha fet accelerar la
incorporació de millores en l’atenció
no presencial com les teleconsultes,
aplicacions mòbils i les relacions entre
nivells assistencials. La salut digital ha
permès donar atenció a les necessitats
de la població d’una manera segura
en moments d’extrema complexitat,
sense interrompre l’atenció assistencial
mínima.

La 5a edició del XPatient Barcelona
Congress permet tenir una certa
perspectiva. El primer Congrés va ser
una mena de declaració d’intencions,
però cada any s’han incorporat més
experiències del món real.
El repte més important és l’avaluació
de les propostes de millora de
l’experiència de pacients. Primer cal
avaluar si allò que proposem té sentit
i funciona. Però després toca mesurar
l’impacte sobre persones i dispositius
assistencials.
Disposem d’eines com els PREM
(Patient Reported Experience
Measurement) que es poden aplicar
amb el suport de documents com
el de l’AQuAS, publicat recentment.
La tecnologia juga un paper molt
important en l’avaluació. Per tant,
segueix tenint tot el sentit la
confluència de visions dels clínics, del
món de la tecnologia i de pacients per
avaluar el valor des de la perspectiva
de qui rep el servei, no de qui el presta.

Benvinguts, participeu-hi!

Sr. Roger Guasch
CEO
BERDAC SMART SERVICES

Estètica al servei del pacient
@berdacsmart

PhD. Llorenç Coll
CEO
ANILING

L’harmonització del diagnòstic del
càncer com a eina clau per millorar
l’experiència del pacient

Sr. Josep Cardona
CEO
ONALABS

Les aportacions de la biosensòrica remota
a la qualitat de vida dels pacients i als
nous models assistencials

13:10 - 13:50H

[DEBAT] DE L’START-UP A L’SCALE-UP, LA NECESSITAT DE CREIXEMENT I COM AFRONTEM
ELS REPTES DEL S.XXI
Modera:
PhD. Josuè Sallent

Quina gestió fem d’aquesta tecnologia
i quines bases establim per impulsar
la innovació serà clau per sortir-ne
victoriosos durant els pròxims anys.
De tot això en parlarem en la taula
inicial i, de ben segur, que al llarg dels
dos dies de congrés. Us animo que ens
hi acompanyeu en aquesta 5a edició
en remot.

Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
@josu_sallent | @ticsalut

Sr. Jordi Piera
Director de l’Oficina de l’Estratègia de Salut
Digital de Catalunya
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
@jpieraj

PhD. Josep Lluís Arcos
Head of Machine Learning Department
IIIA-CSIC
@IIIACSIC

13:50 - 14:00H

CONCLUSIONS I FINALITZACIÓ DEL SEMINARI DE MATÍ

Dr. Frederic Llordachs
Cofundador i partner
DOCTORALIA
@doctoralia | @fllordachs

Sr. Roberto Saldaña
Gerent
CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE
MALALTS DE CRONH I COLITIS ULCEROSA
D’ESPANYA, ACCU ESPANYA
@ACCU_Espana

Som la teva empresa de referència

30 SETEMBRE
SESSIONS
DEL CONGRÉS

15:00 - 15:10H

SEMINARI DE TARDA

29 SETEMBRE
SEMINARIS D’ESPECIALITZACIÓ
TARDA
[BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL SEMINARI TARDA] L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT
Dr. Joan Escarrabill
Programa d’Atenció a la Cronicitat
i Experiència de pacients
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

15:10 - 15:30H

[PONÈNCIA] MODELS PARTICIPATIUS. PER QUÈ? QUI REPRESENTA A QUI? COM ES MESUREN
ELS RESULTATS?
Dr. Joan Escarrabill
Programa d’Atenció a la Cronicitat
i Experiència de pacients
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Sra. Montse Moharra
Directora en funcions
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)
@AQuAScat

15:30 - 16:00H

[EXPERIÈNCIES] QUINA INFORMACIÓ OFEREIXEN ELS DISPOSITIUS ASSISTENCIALS A LES
PERSONES QUE REBEN ELS SERVEIS?
Sra. Anna Sant
Cap de la Unitat Experiència Pacient. Gerència
d’Atenció Ciutadana
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

La millora de l’experiència de pacients
i usuaris a Catalunya: el Sistema de
Salut com a motor impulsor i referent
metodològic de transformacions
necessàriament locals

Dra. PhD. Mireia Sans
Directora Assistencial
CAP COMTE BORRELL. CAPSBE

Recepta 2.0: prescripció per a pacients
@MireiasansC | @CAPSBEsq

@salutcat

Sr. Rai Barba
Periodista. Àrea de Comunicació i RSC.
Co-coordinador del projecte web clinicbarcelona.org
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Informació per a pacients del web
clinicbarcelona.org. Continguts,
participació i reptes de futur
@raibarba

16:00 - 16:50H

[DEBAT] PARTICIPACIÓ ACTIVA DE PACIENTS EN ELS DIFERENTS DISPOSITIUS ASSISTENCIALS
Moderen la sessió:
Dr. Joan Escarrabill
Programa d’Atenció a la Cronicitat
i Experiència de pacients
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Dra. PhD. Mireia Sans
Directora Assistencial
CAP COMTE BORRELL. CAPSBE
@MireiasansC | @CAPSBEsq

Participen a la sessió:
Sra. Patricia Ripoll
Patient Advocacy
MAMATIENEMIGRAÑA
@mamatienemigra

Sr. Pere Ballbé
Membre de la Junta Directiva
HIPERTENSIÓN PULMONAR ESPAÑA

16:50 - 17:00H

CONCLUSIONS I FINALITZACIÓ DEL SEMINARI DE TARDA

Sra. Carme Sensat
Pacient
EL SJÖGREN BAJO LA CAPA
@elsjogrenbajol1 | @csensats

Sra. Celeste Guardiola
Pacient i dissenyadora d’interiors

12:00 - 12:10H

[BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS] SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES I CASOS D’ÈXIT
ORGANITZATIUS QUE MILLOREN L’EXPERIÈNCIA DE PACIENT
Dr. Joan Escarrabill
Programa d’Atenció a la Cronicitat
i Experiència de pacients
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

PhD. Josuè Sallent
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
@josu_sallent | @ticsalut

PhD. Felip Miralles
Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth
EURECAT
@FelipMiralles | @Eurecat_news

12:10 - 13:10H

[EXPERIÈNCIES + DEBAT] SUPORTS TECNOLÒGICS PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA
DE PACIENTS I CUIDADORS
Modera:
PhD. Felip Miralles
Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth
EURECAT
@FelipMiralles | @Eurecat_news

Dra. Maria Constanza Lucero
Chief Medical Officer
BIEL GLASSES

Biel Digital Glasses
@BielGlasses

Sra. Míriam Guerrero
Community Manager
CAPSBE

Dr. Pedro Vicente Hernández
Director de Desenvolupament Mèdic i de Negoci
XKELET

Fèrules de fabricació escalable,
automatitzada, personalitzada, baix cost
i fetes en els propis centres sanitaris en
minuts, mitjançant AI & impressió 3D
@xkelet_hello

PhD. Sebastian Idelsohn
Responsable de la la línia de Biomecànica de la Unitat
d’eHealth
EURECAT

6MWT+ Innovació per a monitorar
l’evolució funcional de pacients crònics
@IdelsohnSebas | @Eurecat_new

Netflix Sanitari
@TwitdelaMiriam | @CAPSBEsq | @DigimEvolution

13:10 - 13:40H

[EXPERIÈNCIES] PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES XPATIENT I
Presenta:
Sr. Xavier Catasús
Business Development Manager Health & Sport
Industries
EURECAT
@Eurecat_news

PhD. Concha Querol
Responsable de l’Àrea de Patient Experience
& Patient Advocacy
MEDTRONIC IBÉRICA

Projecte INCAP
@MedtronicES

Sr. Miquel Àngel Fernàndez
Coordinador Assistencial del Servei d’Urgències
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Web App FAMILIARS URGÈNCIES
@Miquel1006

Sra. Gisela Castañé
Dissenyadora de branding i interfície de l’app
COAGUTEST

Coagutest: l’app per controlar les dosis
de medicació en pacients del Tractament
d’Anticoagulació Oral

Sra. Mireia Cigarrán
Fundadora, CEO
VRPHARMA

VRPharma – Realitat Virtual per millorar
l’experiència dels pacients als Hospitals
@VR_Pharma

Dr. Sergio Ulises Vitale
Metge Adjunt del Servei d’Anestesiologia
i Reanimació
HOSPITAL DE MATARÓ

Evolució de PostOpAtHome a
PeriopAtHome: eines mHealth per millorar
la gestió del període perioperatori‘

30 SETEMBRE
SESSIONS
DEL CONGRÉS
13:40 - 14:40H

16:00 - 17:00H

[EXPERIÈNCIES + DEBAT] IMPACTE DELS MODELS PARTICIPATIUS DE PACIENTS
EN LA GENERACIÓ DE VALOR

[EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ DE PACIENTS + DEBAT] CONSELL DE FAMÍLIES (HOSPITAL
SANT JOAN DE DÉU) | COMISSIÓ PACIENTS (HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA) | EXPERIÈNCIES
EUROPEES

Modera:
Sra. Alba Brugués
Presidenta d’AIFiCC | Adjunta a la direcció
gerència de CASAP
ASSOCIACIÓ D’INFERMERIA FAMILIAR I
COMUNITÀRIA DE CATALUNYA (AIFICC) |
CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS SALUT
(CASAP)
@BruguesAlba

MsC, D.I. Ariadna Barta
Infermera del Dispositiu Transversal d’Hospitalització
a Domicili i de l’Equip de Complement. Direcció
Mèdica i Infermera.
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Modera:
Dr. Joan Escarrabill

Patients’ experiences in a medicalized
hotel for covid-19 acute care support.
An observational study with a cross‐
sectional design

Sra. Silvia Labé
Directora de Comunicació, Màrqueting
i Relacions Estratègiques
BIOCAT

Programa d’Atenció a la Cronicitat
i Experiència de pacients
HOSPITAL CLÍNIC
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

La Comissió Estratègica de Pacients
de l’Hospital Clínic: el pacient al nucli
de l’estratègia

@hospitalclinic

Dra. Beatriz Bayés
Directora de l’Institut Clínic de Nefrologia
i Urologia
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

PhD. Priscila Giraldo

“Experiència del pacient” en el pacient
transplantat renal durant la pandèmia
COVID-19

Journey de la dona embarassada
a l’Hospital del Mar

@silvialabe

Sra. Luisa Martinez
Tècnic en recerca | Vicepresidenta
FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU |
ASOCIACIÓN LA VIDA CON HDC

Cap del Servei d’Atenció al Ciutadà
HOSPITAL DEL MAR. PARC DE SALUT MAR

Sr. Eduard Portella
President | Vicepresident
ANTARES CONSULTING | SHARED PATIENT
EXPERIENCE

Consell de Famílies SJD_ necessitat i
responsabilitat

@hospitaldelmar

La participació del pacient: reptes i riscos

@LavidaconHDC

Dr. Pedro Cano
17:00 - 17:10H

Director Mèdic, Qualitat i Innovació
SANITAS MAYORES

CONCLUSIONS I FINALITZACIÓ DEL CONGRÉS

Converses al voltant del Final de Vida:
necessitats, oportunitats i alguns reptes que
ens ha plantejat la COVID19
@PedroCanoD | @Sanitas

Participa en el debat conjuntament amb:
Sra. Airí Dordas

14:40 - 15:30H

PAUSA
15:30 - 16:00H

[EXPERIÈNCIES] PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES XPATIENT II
Presenta:
PhD. Marc De San Pedro
HUB TIC Salut Social
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
@desanpedro | @ticsalut

Sra. Mònica Zapata
Cap de l’Àrea d’Experiència del Pacient
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Informació durant l’embaràs: com millorar
l’experiència de les gestants
@monica_zapata | @SJDbarcelona_es

Sr. Miquel Salmerón
Educador Social a la Unitat de Referència del
Trastorn de l’Espectre Autista
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Programa Escurçant Distàncies
@miquel19381

PhD. Iluminada Corripio
Psiquiatra Adjunta del Servei de Psiquiatria
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
DE BARCELONA

Projecte eMOTIPH: Experiència de
pacient de les persones amb diagnòstic
d’esquizofrènia resistent al tractament

Sra. Anna Fernández
Responsable Unitat Atenció Ciutadania
HOSPITAL PLATÓ

Experiència de la persona pacient en
aïllament per COVID-19 a l’Hospital Plató
@hospitalplato

ONGRÉS

Design Strategist
THE CARE LAB
@airidp | @thecarelab

Sra. Elena Hernández
Cap d’Infermeria
INSTITUT GUTTMANN

Avaluació de l’experiència del pacient
i millora del procés d’acollida a l’Institut
Guttmann

Entitats col·laboradores
• Ametic

• eitHealth

• Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa
(ACCU Catalunya)

• Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN)

• Associació Celíacs de Catalunya

• HEALTHIO

• Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

• Lliga Reumatològica Catalana

• Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de
Barcelona (AfAB)

• Parc de Recerca UAB

• Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya
• CataloniaBio & HealthTech Cluster
• Col·legi de Metges de Barcelona

Media partners

• Salut Mental Catalunya
• Secartys
• TecnoCampus

La teva necessitat,
el nostre compromís

oximesa.es

Casos d’èxit
iCardio

La millora de l’experiència
del pacient, vector clau de la
innovació tecnològica en salut

electrocardiògraf portàtil orientat
a donar serveis de telecardiologia.

A Eurecat desenvolupem Medical Devices per a diagnòstic,
pronòstic, cirurgia i gestió terapèutica, així com implants,
instrumental, ortopèdia i altres ajudes tècniques o
biomecàniques. Emprem tècniques de disseny centrat en el
pacient i treballem en estreta col·laboració amb experts clínics
i empreses de l’àmbit de les tecnologies mèdiques.

6MWT+
nou sistema per millorar la monitorització
de l’evolució de malalties neuromusculars
cròniques, mitjançant la integració de sensors
biomecànics en test de valoració funcional,
com el 6MWT (6 minuts de marxa).

Els nostres serveis especialitzats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co-disseny amb usuaris finals
Conceptualització i disseny de producte
Microfluídrica i lab-on-chip
Electrònica i electrodes
Tractament de senyal
Aplicacions mòbils per a l’usuari (pacient/professional)
Backends per a l’emmagatzemament i processament
de dades, incloent imatge
Analítica de dades, algoritmes, machine learning
Panells de control, front-ends
Acompanyament al finançament i l’accés a mercat
Acompanyament a la industrialització i certificació

Més informació:

www.eurecat.org/ambits-de-coneixement/ehealth

Finançats per:

CKDSens
nova plataforma d’atenció mèdica per millorar
el benestar de pacients amb malalties renals
cròniques, que permet monitoritzar biomarcadors
rellevants amb una sola gota de sang.

VISIONS
Podcast

E s p a i d e d i à l e g d e l a Fund a ci ó T IC S a l ut S ocial
p e r c onve r s a r s o b re l ’a ct ua l i t a t d el sect or
a m b e l s seus p rot a g oni st es.
C l i ca
ht tps : / / t i cs a l u tpseorci a l . ca t / v i s i o n s /
e s co l t a r

XPA & HEALTH COMMUNICATION
revista d’experiència de pacient i comunicació

Estem treballant en el número de 2020.
Participa enviant els teus articles i experiències.

xpahealth.com

Organitzen:

L’Hospital Clínic de Barcelona és un hospital
públic universitari amb una història centenària.
Amb una plantilla de 4.500 professionals, és
un dels principals centres d’assistència mèdica
d’Espanya i el primer en producció científica.

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre
de Tecnio), aplega l’experiència de més de 600
professionals que generen un volum d’ingressos
de 47 milions d’euros anuals i dóna servei a més
de 1.500 empreses.

Ofereix una assistència de qualitat, una
investigació biomèdica del màxim nivell
competitiu i una gran dedicació docent per
formar professionals. Tot això s’emmarca en
l’excel·lència d’una gestió equilibrada, amb
l’objectiu d’oferir a la societat una medicina
humanitzada d’avantguarda.

En l’àmbit de l’eHealth, Eurecat capacita els
pacients, els professionals i els proveïdors a
través de la recerca i la innovació tecnològica
basades en l’atenció integrada, l’anàlisi de
dades i la biomecànica per construir i desplegar
productes i serveis innovadors orientats a una
atenció personalitzada, preventiva, predictiva i
participativa.

La Fundació TIC Salut Social és un organisme
del Departament de Salut català, que treballa per
impulsar el desenvolupament i la utilització de
les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la salut,
fa d’observatori de noves tendències, innovació i
seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis
de normalització i homologació de productes.
Està composta per diverses administracions
públiques involucrades en els àmbits de la salut, el
benestar social i les tecnologies de la informació
i la comunicació, així com per agrupacions
d’Hospitals i centres sanitaris.
Web:

Web:
Web:

www.hospitalclinic.org

www.eurecat.org

www.ticsalutsocial.cat

Impulsa:

Comunitat de Pràctica
XPA Barcelona
(Experiència del pacient)

XPA Barcelona (Experiència del pacient) és una
comunitat de pràctica (CoP) per compartir experiències
i generar coneixement al voltant de l’avaluació de
l’experiència del pacient.
El nucli impulsor de la XPA Barcelona està formada per
professionals de l’Hospital Clínic de Barcelona, Eurecat,
Fundació Tic Salut Social, el Consorci Hospitalari de Vic,
l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries, l’Hospital

de Sant Joan de Déu i l’Hospital Arnau de Vilanova
(Lleida) , l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
i la Universitat de Vic.
Aquests professionals s’interessen per l’avaluació de
l’experiència del pacient com una eina potent per
identificar oportunitats de millora del procés assistencial
que siguin rellevants per al pacient (i/o per a les persones
que en tenen cura).

www.xpatientbcncongress.com

