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INNOVACIÓ APLICADA
AL BENESTAR DE TOTS
La Jornada AAQAI 2018 debatrà enguany la situació de la qualitat de l’aire interior
als hospitals i centres sanitaris europeus i andorrans i explicar fins a quin punt
aquest és determinant en l’evolució d’usuaris i pacients.
Professionals i experts dels dos sectors implicats, salut i QAI, són els
protagonistes de les ponències que configuren el programa d’aquest jornada que
es desenvoluparà el 12 de juny, de 2/4 de 10 del matí a ¼ de 2 de la tarda a l’Espai
Innovació d’Andorra d’Actua, situat a l’edifici de Caldea.

PRESENTACIONS I PONÈNCIES
•9:30-10:00 h Benvinguda i recepció dels participants.
•10:00-10:10 h Parlament inaugural, a càrrec del MI Ministre de Salut, Sr. Carles
Àlvarez
•10:10-10:20 h Presentació de la jornada, a càrrec del president de l’Associació
AAQAI i director general de Decomant Group, Sr. Josep Sobrevias.
•10:20-10:50 h Com ens afecta la qualitat ambiental interior als centres de salut?,
a càrrec de la directora de Segla Qualitat i presidenta del CTN 171 de qualitat
d’ambient interior a AENOR, Dra. Gloria Cruceta.
•10:55-11:25 h Normativa europea sobre qualitat d’aire a hospitals, a càrrec del
director d’Ambisalud i president de FEDECAI, Sr. Paulino Pastor.
•11:30-11:55 h Cafè-networking
•11:55-12:25 h Una experiència transfronterera, a càrrec del director de Serveis
Generals de l’Hospital de la Cerdanya, Sr. Francesc Fabra, i Pere Carrera, cap de
Manteniment a l’hospital transfronterer de Cerdanya.
•12:30-13:00 h Situació actual de la Qualitat ambiental interior als centres
sanitaris del Principat d’Andorra, a càrrec de la Sra. Montserrat Camps, gestora
de l’àrea de seguretat, salut i prevenció i control d’infecció del Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària (SAAS).
•13:05 h Cloenda de la jornada
Jornada gratuïta amb inscripció prèvia. Podeu formalitzar-la per correu
electrònic, a l’adreça info@aaqai.org o bé per telèfon al (+376) 738350 (Srta.
Leonor o Srta. Eli)
Més informació: president@aaqai.org, info@aaqai.org

