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i editor del blog Avenços en Gestió 
Clínica.
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A qui s’adreça?
A metges, infermeres i altres 
professionals sanitaris interessats a 
liderar i gestionar processos i recursos 
assistencials.

Objectius
Amb aquest curs s’aconsegueix una 
formació completa en gestió clínica 
moderna, des de la comprensió de les 
seves bases fins al maneig dels seus 
instruments fonamentals.

S’hi aprèn a
•  Reorientar l’activitat clínica cap a les 

necessitats reals dels pacients
•  Promoure una cerca contínua de les 

millors pràctiques
•  Posar en marxa unitats de gestió 

clínica
•  Fer una integració de serveis per a la 

cronicitat

Al final del curs es disposarà d’un kit 
bàsic de reformes estructurals per 
reordenar la provisió dels serveis 
sanitaris cap a un model de més 
eficiència i més efectivitat clínica.

Durada
El curs consta de 10 mòduls i es disposa 
d’un mínim d’una setmana i d’un màxim 
de dues per completar cada mòdul.

Titulació
Un cop superat el curs s’obté  
el Diploma en Gestió Clínica: 
bases, avenços, reptes de  
110 hores del Centre 
Internacional de Formació 
Contínua del campus UManresa 
(UVic-UCC)

Import de  
la matrícula
1.100 €  
•  Amb possibilitat de bonificació 

per la Fundació Tripartita
•  Condicions especials per a 

organitzacions

Inscripció
•  A través de la pàgina web d’UCF  
•  Per a més informació:  

Maria Nadal mnadal@ucf.cat  
Tel. 93 259 43 85 
www.ucf.cat

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació  
Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 14,8 crèdits  
(número de registre 09/15736-MD)



   Models de sistemes sanitaris. 
Catalogació de l’activitat sanitària

  Instruments fonamentals  
per a la gestió clínica

 L’univers del pacient

 Unitats de gestió clínica

 Reformes estructurals

 Projecte de final de curs

  El model planificat de provisió  
de serveis sanitaris

  Gestió clínica moderna:  
conceptes i bases

 Pràctiques clíniques de valor

 Integració de serveis per  
 a la cronicitat

Consulteu el programa complet a:  
www.ucf.cat/gestioclinica/

Please cite this publication as:OECD (2012), Health at a Glance: Europe 2012, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264183896-en
This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases. 

Visit www.oecd-ilibrary.org, and do not hesitate to contact us for more information.

Health at a Glance  Europe 2012
This second edition of Health at a Glance: Europe presents a set of key indicators of health status, 

determinants of health, health care resources and activities, quality of care, health expenditure and financing 

in 35 European countries, including the 27 European Union member states, 5 candidate countries and 3 EFTA 

countries. The selection of indicators is based largely on the European Community Health Indicators (ECHI) 

shortlist, a set of indicators that has been developed to guide the reporting of health statistics in the European 

Union.  It is complemented by additional indicators on health expenditure and quality of care, building on 

the OECD expertise in these areas. Each indicator is presented in a user-friendly format, consisting of charts 

illustrating variations across countries and over time, a brief descriptive analysis highlighting the major findings 

conveyed by the data, and a methodological box on the definition of the indicator and any limitations in data 

comparability.

Contents
Chapter 1. Health statusChapter 2. Determinants of healthChapter 3. Health care resources and activities 

Chapter 4. Quality of care Chapter 5. Health expenditure and financing
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Com començar  
i seguir el curs

Inscripció a 
www.ucf.cat

Mòduls 2 a 9

Diploma en Gestió Clínica  
del Centre Internacional  
de Formació Contínua 
del campus UManresa  
(UVic-UCC)

Mòdul 1. Accés als materials multimèdia

Vídeo de 
presentació

Vídeo d’idees  
per retenir

Realització 
d’exercicis breus

Exemples  
amb dades reals

Lectures 
imprescindibles
(en català i castellà,  
en obert) 

Lectures 
recomanades 
(majoritàriament  
en anglès i en obert) 

Qüestionari  
de comprensió
(per passar al mòdul següent)

Mòdul 10 
2 exercicis de final de curs


