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F o r m a c i ó C o n t i n u a d a

Descripció

Esdeveniment avalat per la Societat Espanyola de Graduats i Tècnics en Radiologia (SEGRA), l’Associació Catalana de 

Tècnics en Imatge *per al Diagnòstic (ACTEDI) i el Projecte d'Humanització de la Radiologia (HURRA).

Esdeveniment transversal i multidisciplinari amb el focus posat en els professionals de la Radiologia, amb especial a

tenció en els Administratius de la Salut i més en concret en aquells relacionats amb els serveis de Medicina Nuclear

Aquestes jornades busquen crear un espai per a compartir coneixements i experiències, i generar sinergies per a 

promoure un fòrum de formació especialitzada a banda dels seus diferents orígens formatius i competencials.

PROGRAMA

11:00h- 11.15 ACTE INAUGURAL

11:20h Rodrigo García Gorga, Secretari de SEGRA i Responsable de Comunicació d’ACTEDI. "No hi ha bosc sense

micorrizes"

11:40h David Llopis González, Vicepresident ACTEDI i Trials Corrdinator IDI Bellvitge  "Bones pràctiques clíniques als

serveis d' imatge per al diagnòstic"

12:00h Nicolás Vega d'Andrea, coordinador tècnic SSIBE i vocal SEGRA i ACTEDI. "Coordinació assistencial en un 

servei de diagnòstic per la imatge"

12:20h Ricardo Cañabate García, administratiu d'Atenció Primària, Community Manager i membre de l'Associació

Nacional d'Informadors de la Salut. "Difusió de continguts de salut en l'era de la informació"

12.20- 13:00h Torn obert de preguntes. I debat

13:00h a 15:00h Pausa dinar

15:00h Eduard Bardají Bertomeu, TSID i TSRT, expert en protecció radiològica. "La protecció radiològica també 

t'interessa"

15:20h Monique Mendoza Parells Tècnic Superior en imatge per al diagnòstic i Medicina Nuclear del IDI de Tarragona.

"El que l'administratiu i el pacient han de saber de les proves de Medicina Nuclear, Rx i RM”

15:40h Verónica Goyes Barrero, administrativa de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear. "Rol de l'administratiu en 

un servei de *DxI"

16:00h Rafael González Ollé. Tècnic en integració de sistemes i electromedicina i Director de seguretat. "Com gestionar 

les dades amb seguretat"

16.00- 16:30h Torn obert de preguntes i debat

16.30- 16:45h Test de coneixements i qualitat i ACTE DE CLAUSURA

COMITÈ ORGANITZADOR I CIENTÍFIC

Rodrigo García Gorga, David Llopis González i Nicolás Vega d'Andrea.SEGRA, ACTEDI i HURRA.

Ricardo Cañabate García. Secretaria Tècnica.

Rafel Balanzà. Entitat organitzadora.

Mònica Danús Lainez. Direcció de l'esdeveniment. 

Cap de la Unitat de Medicina Nuclear Hospital 

Universitari St. Joan de Reus, 

professora de Medicina Nuclear i Radiofarmàcia

en IES Cal·lípolis de Tarragona.




