
Benvolgudes i benvolguts: 

Ens complau presentar-vos la ”II Jornada de Professionals d’Imatge per al Diagnòstic
i Medicina Nuclear i de Radioteràpia i Dosimetria Clínica” que tindrà lloc de forma
presencial a l’Auditori de l’Institut Bonanova el pròxim 21 d’octubre, de 8:30 h a 14 h. 

L’Institut Bonanova vol instaurar una jornada que es realitzi de forma periòdica, per
donar un espai de trobada als tècnics d’Imatge i Radioteràpia on es tractin els temes
de present i futur més importants. 

Enguany hem decidit mirar al futur immediat de la nostra professió i descobrir com
s’apliquen i funcionen les tecnologies d’Intel·ligència Artificial, Impressió 3D i Realitat
Virtual, entre d’altres, i com la seva progressiva implantació canviarà els
procediments de treballar i el perfil professional de les persones que hi treballen. I,
per nosaltres, el més rellevant: com les noves tecnologies afecten la seguretat,
diagnòstic, tractament, efectes secundaris pronòstic i el tracte amb el pacient. 

Per tractar aquests  temes, hem convidat tot un seguit de professionals de l'àmbit
hospitalari i de l'àmbit de les empreses perquè ens parlin, des del seu punt de vist i
àmbit d'expertesa, de com aquestes noves tecnologies funcionen, com s'adapten a la
realitat laboral i com afecten el benestar del pacient. 

Esperem que sigui del vostre interès i ens agradaria que també participéssiu amb els
vostres dubtes i aportacions. Volem que aquestes jornades no només siguin un lloc
per aprendre i posar-se al dia de noves tecnologies, sinó que també siguin un
important punt de trobada entre professionals de diferents institucions, on poder
compartir l’experiència acumulada i posar de manifest les diferents inquietuds i/o
dubtes que sorgeixen al dia a dia. I és per aquest motiu que us volem animar al que
hi participeu activament.

Sílvia Gelabert Udina
Tècnic d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
(co-coordinadora del curs)

Marc Arnalte  Olloquequi
Tècnic de Radioteràpia i Dosimetria Clínica
(co-coordinador del curs)         

II Jornada Actualització de Coneixements en
Radioteràpia i Imatge per al Diagnòstic:

aplicacions d’IA, Impressió 3D i Realitat Virtual 



DATA Divendres - 21 d’octubre del 2022

08:30 - 09:00 Entrega de documentació

09:00 - 09:10 Benvinguda a càrrec de Montse Blanes. Directora de l'Institut Bonanova

09:10 - 09:50 Intel·ligència artificial orientada a la seguretat del pacient 
Dr. Pep Munuera del Cerro (Hospital Sant Joan de Déu).

09:50 - 10:25 Seguretat del pacient en Radioteràpia. 
Sr. Josep Emili Delgado (Hospital Duran i Reinals).

10:25 - 11:00 El rol del tècnic en les unitats 3D i les seves aplicacions. 
Sr. Alex Blanch Molina (Hospital Parc Taulí).

11:00 - 11:30 PAUSA - DESECANS

11:30 - 12:00 Impacte de la intel·ligència artificial en el Diagnòstic per la Imatge.
Sr. Marc Puigvert Fulladosa (Siemens Medical).

12:00 - 12:30

Posicionament del pacient en radioteràpia: la nova figura del tècnic
d’imatge i el canvi de procediments derivats de la tecnologia (Vision).
Sra. Jennifer Matheos Pérez (Hospital de la Vall d’Hebron). 
Sra. Sara López Aguilar (Clínica Corachán)

12:30 - 13:00 Procés d’integració de la figura del tècnic en els equips d’ecografia.
Sra. Cristina Harto Moreno (Hospital de Mataró).

13:00 - 13:30
Aportació de la intel·ligència artificial en Radioteràpia: Intelligent Cancer
Care. 
Miguel Rodríguez Checa, (EMEA Varian, a Siemens Healthineers Company).

13:30 - 14:00 De la intel·ligència artificial a la intel·ligència emocional. 
Sr. Artur Román Soler (Hospital Parc Taulí).

14:00 Tancament de la Jornada



METODOLOGIA DOCENT

Jornada presencial de 5 hores 30 minuts de durada distribuïdes en 8 sessions
d’entre 30 i 40 minuts en les que diferents experts/es impartiran xerrades sobre el
tema central (tecnologies d’avantguarda aplicades als serveis d’ID i RT), abordant
diferents perspectives (veure programa adjunt). 

La jornada inclourà una pausa cafè de 30 minuts i una breu introducció per part del
coordinador del curs.

Totes les ponències es realitzaran presencialment a l'auditori de l'Institut Bonanova,
en format magistral.

Els continguts estaran disponibles, a posteriori, al Moodle o a la Web de l'Institut
Bonanova per tal que els usuaris registrats se'ls puguin descarregar. Es valorarà la
conveniència d’entregar els materials en format imprès.


