Sessió Tècnica conjunta Societat Catalana de Dolor i Societat Catalana de Salut Digital

“Alleugerant el dolor amb Apps”
Data: Dilluns, 19 de novembre 2018 · Horari: 18 - 20 h
Lloc: Seu CAMFIC: Carrer Diputació, 316. Barcelona
______________________________________________________________________
El vertiginós desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
(TIC) experimentat durant les dos últimes dècades ha suposat un profund canvi per la
societat actual convertint-la en més dinàmica i mes globalitzada, afrontant reptes cada
dia més espectaculars.
Aquest canvi ha estat assumit per els ciutadans en l’entorn laboral, en les relacions
personals i socials, en l’educació i en la relació amb l’administració local, autonòmica i
central. Al capdavall, ha suposat un canvi en l’estil de vida.
Com no podia ser d’un altra manera, la Sanitat no viu d’esquenes a aquesta revolució
tecnològica i actualment està experimentant un gran interès en aplicar aquestes
tècniques en tot l’àmbit de la Salut dels ciutadans
Per parlar d’aquestes conceptes i de la seva aplicació a les estructures sanitàries i
especialment al dolor, presentem en aquesta Sessió conjunta de la Societat Catalana de
Salut Digital i de la Societat Catalana de Dolor, algunes de les eines més destacades que
ja estan sent utilitzades per els professionals sanitaris tant en dolor agut com crònic
18:00 h Introducció a la sessió:
Presidents de les dues Societats:
● Dr. Francesc Garcia-Cuyàs
● Dra. Mª Victòria Ribera
Presentació i Moderació de la sessió:
● Dr. Joan Guanyabens

18:10 h Mapa del dolor i Observatori del dolor
Dr. Daniel Samper, Director Clínica del Dolor i President Comitè del Dolor de
l’Hospital Germans Trias de Badalona
18:30 h Monitor de Dolor: Com pot ajudar-nos una App en el maneig del dolor
crònic?
Dr. Carlos Suso Ribera, Prof. Ajudant Doctor. Grup Labpsitec. U. Jaume I. Castelló
18:50 h Zinkinn App dolor post-quirúrgic
Dr. Sergio Ulises Vitale i Dra. Ma Isabel Fabregas Blanco, metges adjunts del Servei
d’Anestèsia i Reanimació del Consorci Sanitari del Maresme
19:10 h Desarrollo de indicadores y alarmas de dolor en un Hospital General
Dr. Antonio Montes Pérez. Director Clínica Dolor i President de la “Comissió
d’Avaluació i Tractament del Dolor” Parc Salut Mar. Barcelona
19: 30 Debat
 ..  INSCRIPCIONS::::::

