
Cicle Mirem el futur

amb una mirada 

oberta a món
Sessions 2023

Les organitzacions sanitàries i socials tenim el repte d'anticipar-nos a les
transformacions tecnològiques i socials i garantir una resposta adequada,
sostenible i equitativa. Amb el projecte +FUTUR acompanyem a les
organitzacions a encarar el futur més proper. I amb la nostra aposta
internacional volem fer-ho mirant el que passa al món aportant la nostra
experiència i aprenent d'allò que funciona a altres països.

Aquest cicle forma part de l’evolució del Projecte +FUTUR que va néixer el
2017 des del compromís de tots els que formem part de La Unió en
comprendre els nous paradigmes que vèiem a venir i avançar-nos als reptes
i canvis de futur.

Abordarem les últimes tendències, amb experts internacionals, càrrecs de
l'administració i referents del nostre entorn.

El format de les sessions vol respondre a tres qüestions:

1. És possible? Com estan abordant altres països les transformacions amb
una anàlisi comparada o una experiència concreta de bona pràctica.

2. Ho volem fer? Compromís de les Administracions en impulsar els canvis
sistèmics per facilitar aquestes transformacions.

3. Ho podem fer? Aplicació en el nostre entorn, d'acord amb les
experiències existents i l'elaboració de recomanacions +FUTUR per ser
implementades en les organitzacions.

https://mesfutur.uch.cat/noticies/evolucio-del-projecte-futur/
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Gràcies als avenços tecnològics actuals per la recollida i l’anàlisi massiva de
dades, la Intel·ligència Artificial (IA) té oportunitats i impacte en totes les
àrees de la salut, des del suport al diagnòstic, la planificació de les intervencions,
el monitoratge i també els processos de gestió i logística dels centres de salut.

Les organitzacions han de ser conscients del valor de les dades generades per
l’activitat assistencial, però també el seu impacte ètic que se’n deriva per
garantir la privadesa, els drets de propietat intel·lectual, la responsabilitat, la
transparència, el rendiment.

La implantació de la intel·ligència artificial (IA) als processos assistencials ha
d’anar acompanyada de la compatibilitat amb la humanització de l’assistència
i els aspectes ètics que la governen.

Les administracions i les organitzacions han d’estar preparades per evolucionar
cap al concepte integral d'humanisme i governança de les dades per així
posicionar-se en els escenaris futurs.

Benvinguda i presentació. Roser Fernández, directora general de      

La Unió.

És possible? Ponència. Montserrat Esquerda, directora de l'Institut 

Borja de Bioètica-URL de la Facultat medicina, UdLL, i Ricard 

Casadevall, Cap de l'Oficina de Gestió i Governança de la Dada 

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Ho volem fer? Programa Salut/Intel·ligència Artificial del 

Departament de Salut, CatSalut i Fundació TIC Salut i Social.     

Carles Gallego, director de l’Àrea IA de la Fundació TIC Salut Social i 

Joan Guanyabens, consultor de la Fundació TIC Salut Social en 

imatge mèdica i IA.

Ho podem fer? Experiències del nostre entorn i iniciatives de La 

Unió. Projecte Helderly. Ignasi Coll, director mèdic PRYTANIS. 

Cloenda. Manel Jovells, director general d’Althaia, Xarxa Assistencial 

Universitària de Manresa, i president del Consell d'Ètica i Bones 

Pràctiques de La Unió.

Intel·ligència artificial i humanisme

28 de febrer de 2023
De 10 a 11.30 h
Webinar

En aquesta sessió abordarem:

• Quins són els aspectes ètics que es deriven del desplegament de la IA el 

seu impacte en la humanització de l’assistència? 

• Quines dificultats hi ha per desplegar la IA i el Big Data en l’àmbit de 

salut amb relació als marcs normatius?

• Com es pot agilitzar la posada en marxa de nous serveis per aprofitar 

tot el potencial de la IA?
Inscripció

https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/reunio-plenaria-de-responsables-de-recursos-humans-106.html
https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/sessio-intelligencia-artificial-i-humanisme-100.html

