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formació sanitària especialitzada

#CentralResultats2018

Divendres 14 de setembre de 2018, 11:00 – 13:15 hores
Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Carrer Arquitecte Rovira, 2 -- TARRAGONA

10:30h

Obertura de portes i acreditacions

Presenta: Sra. Núria Casanova, periodista

11:00h

Inauguració
Sra. Laura Pelay
Secretària general del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya
Sr. Adrià Comella
Director del Servei Català de la Salut (CatSalut)
Sr. Albert Barberà
Director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, i president e.f. del Consell
d’Administració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS)

11:20h

Is my doctor any good and will I feel better after hospital treatment?
Conferència a càrrec del Sr. Andrew Street
Professor de la London School of Economics del Regne Unit (*)
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Central de Resultats. Dades 2017: una eina per a l’avaluació de les
polítiques de salut
Sra. Anna García-Altés
Responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.
AQuAS
Sra. Maria Jose Rallo Moya
Cap de servei d’urgències de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Sr. Francesc X. Arrufat
Director gerent de l’Institut Pere Mata

12:50h

Cloenda
Hble. Sra. Alba Vergés
Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya
Sr. Toni Dedeu
Director de l’AQuAS

13:15h

Refrigeri

(*) Andrew Street és professor a la London School of Economics des de setembre de 2017.
Prèviament va ser director del Health Policy team al Centre for Health Economics i director de
l'Economics of Social and Health Care Research Unit (ESHCRU) de la Universitat de York. És autor
de nombrosos articles sobre productivitat del sistema de salut, eficiència hospitalària, mesures de
rendiment, resultats percebuts pels pacients i atenció integrada. Ha treballat per a les administracions
sanitàries britàniques i australianes i és també editor de la revista the Journal of Health Economics.
Hi haurà servei de traducció simultània.

