
ACTIVITATS PER INSCRIPCIÓ (Places limitades)
ACTIVITATS PER INVITACIÓ

Insuf iciència cardíaca
 

* Inscriu-te
i participa!

Setmana d’Intercanvi d’Setmana d’Intercanvi d’ExperiExperiènciesències
del 20 al 24 de març
Activitats, tallers, taules rodones i conferències on compartir punts de vista entre tots: Professionals 
dedicats a l’assistència, investigació, gestió, definició de polítiques i innovació, pacients, persones 
cuidadores i ciutadania en general.

CLÍNICPROPER
CLÍNICPIONER

10.00 - 17.00 h
Innovació 
participativa
Exposició i tallers 
de valoració amb 
pacients
(TOT EL DIA)

15.30 - 16.00 h
Benvinguda
16.00 - 17.00 h
Taula inaugural
Les 6 dimensions de la SIE

17.15 - 18.30 h
Pòster i cafè
Espai de Networking

9.30 - 10.40 h
Participació 

ciutadana en 
recerca

CAFÈ
11.00 - 13.00 h

Tallers de 
recerca 

participativa 
amb pacients

15.00 - 16.30 h
Experiència 

pacient amb IC*
Formació de futurs 

professionals

9.00 - 14.00 h
Tallers d’experiència 
de pacients
Adherència als tractaments
Obesitat
Diagnòstic per la imatge

15.00 - 16.30 h
Endometriosi
La regla no fa mal

17.00 - 18.30 h
Malalties minoritàries
Necessitats formatives no cobertes 
de professionals sanitaris

9.30 - 11.30 h
Cuidar els cuidadors
Presentar la feina dels 
cuidadors, les seves 
activitats i xarxes de suport

12.00 - 12.45 h
Medicina culinària
13.00 - 14.00 h
Tallers de cuina per pacients de 
càncer de pròstata i cuidadors

19.00 - 20.30 h
Experiència de pacient
i endometriosi:
Una visió internacional

9.30 - 10.30 h
Decisions anticipades en salut
Un dret del pacient

13.00 - 13.15 h
Clausura
13.30 - 14.30 h
Networking de clausura

10.45 - 11.45 h
El Clínic i les associacions 
de pacients

12.00 - 13.00 h
La perspectiva de gènere
Recerca i serveis assistencials

Dilluns 20 Dimarts 21 Dimecres 22 Dijous 23    Divendres 24

17.00 - 18.30 h
La primera 

conversa:
Optimització de la 

primera visita

15.00 - 16.00 h
Innovació en serveis

16.30 - 19.00 h
Cuidar els 
cuidadors:
Càncer de
fetge
La Pedrera -
- Casa Milà

17.00 - 18.00 h
La salut connectada

https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/participacio-de-pacients
https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/participacio-de-pacients
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/inauguracio-i-sessio-de-posters
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/fira-participativa-dinnovacions
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/necessitats-formatives-en-insuficiencia-cardiaca
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/tallers-dexperiencia-de-pacient
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/endometriosi-la-regla-no-fa-mal
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/malalties-minoritaries
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/cuidar-les-persones-que-cuiden
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/medicina-culinaria
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/cuidar-els-cuidadors-cancer-de-fetge
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/innovacio-en-serveis
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/la-primera-conversa
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/endometriosi-visio-internacional
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/decisions-anticipades
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/associacions-de-pacients
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/perspectiva-de-genere
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/clausura-i-networking
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/participacio-ciutadana-en-recerca
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/participacio-ciutadana-en-recerca
https://www.clinicbarcelona.org/ca/activitats/la-salut-connectada

