Taula rodona i debat posterior obert al públic.

Societat Catalana de Gestió Sanitària
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

17:00

CURS ACADÈMIC 2016-2017

7 de novembre de 2017. De 17 a 19:00 h.
Seu de l’ACMCB, Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona

Presenta i modera: Jaume Raventós, director de Transformació
digital de QuironSalud i vocal de la Societat Catalana de Gestió
Sanitària.
Ponents:


Reptes i oportunitats del sector privat




El paper del sector privat és molt ampli en el sector de la salut, a
diferencia d’altres paisos de la Unió Europea, aquí es un sector que
tan pot tenir un paper complementari als sector públic, com un
desenvolupament propi en el mercat que ofereix serveis substitutoris
als serveis públics.
Ara més que mai el debat sobre aquest paper és més rellevant, cal
poder donar als ciutadans i als pacients un missatge clar i
transparent i poder posar a la seva disposició els millors serveis
possibles i de la forma més eficient i amb la major qualitat.
Jaume Raventós
Societat Catalana de Gestió Sanitària




19:00

Lluís Monset. Director general de l’Associació Catalana d’Entitats
de Salut (ACES)
Esteve Picola. Director general de Mútua de Terrassa
Xavier Mate. Director Hospitals de Catalunya (Hospital General
de Catalunya - Clinica del Vallés - H.U. Sagrat Cor) a Quironsalud
Àngel Gómez, Gerent de la delegació ASISA de Barcelona

Frederic Llordachs, Co-founder, partner & Global Business
Development Manager de Doctoralia

Conclusions i cloenda

Inscripcions
Cal confirmar assistència emplenant aquest formulari que també
trobareu a la web www.scgs.cat. Per qualsevol dubte us podeu adreçar
al correu electrònic a scgs@academia.cat (Gemma Bruna)
Us recordem que aquesta és una sessió adreçada i gratuïta per als socis de la SCGS; per tal de
ser-ne, només cal que sigueu membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears . Les persones interessades que no siguin sòcies caldrà que s’adrecin a la
recepció per demanar la targeta d’accés a la sala i pagar un import per a no socis de 10 €.

