SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES

SECTOR SALUT

25 DE MAIG DE 2006
Els avenços tecnològics obren noves perspectives i possibilitats empresarials i
personals, però a la vegada, plantegen nous reptes ètics i jurídics sobre l’ús i
el tractament de les dades. Per aquest motiu, la convocatòria d’una jornada
específica sobre aquesta qüestió esdevé el marc idoni perquè els professionals
provinents de totes les branques que hi tenen relació puguin debatre entorn de
les diferents vies de gestió de les dades i de la seguretat de la informació i es
pugui posar en comú les experiències pràctiques de les diferents entitats, ja
siguin públiques o privades.
En aquest seminari es tractarà la seguretat i la protecció de les dades en el
sector de la salut des de tres enfocaments diferents però alhora
complementaris i sota un afany integrador: l’enfocament jurídic, l’enfocament
tècnic i finalment l’aplicació pràctica de tot allò tractat i exposat anteriorment.
Aquest seminari es dirigeix a tots aquells professionals provinents del sector
de la salut ja sigui aquest públic o privat (àmbit sanitari i hospitalari,
proveïdors de serveis de salut, administracions públiques, grups empresarials
i d’altres institucions privades relacionades) així com professionals provinents
de sectors afins al de la salut (empreses auditores i consultores, serveis de
prevenció aliens i propis, companyies d’assegurances), que en el
desenvolupament de la seva activitat professional gestionen i tracten dades de
caràcter personal

Organitza

9.15 a 10.00
Inauguració del seminari.
A càrrec de:
M.I. Sra. Montserrat Gil, Ministra de Salut, Benestar
Social i Família
Sr. Lluís Torrens, Director de Serveis del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya
Sr. Joan Crespo, Cap de l’Agència Andorrana de Protecció
de Dades
10.00 a 10.45
Les dades de salut. Història clínica: finalitats, usos i
accessos.
Ponent: Sr. Josep Argimon, Divisió d'avaluació de serveis
del Servei Català de la Salut  CatSalut
10.45 a 11.15
Pausa – cafè
11.15 a 12.00
El document de seguretat.
Ponent: Sra. Anna Garcia, Responsable de Seguretat del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
12.00 a 12.45
Seguretat informàtica avançada a les plataformes
sanitàries, amenaces i proteccions.
Ponent: Sr. Alejandro Villarán, Senior manager
d’Ernst&Young Technology & Security Risk Services
12.45 a 13.00
Web Semàntica. Les consultes intel∙ligents
Ponent: Dr. Pompeu Casanovas, Director del Institut de
Dret i Tecnologia de la UAB
13.00 a 13.45
Els criteris de l’Agència de Protecció de Dades Espanyola.
Ponent: Sr. Jesús Rubí, Director adjunt de l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades
14.00 a 16.00
Pausa per dinar

16.45 a 18.30
Taula rodona.
Modera: Sr. Antoni Bosch, Director d’Auditoria i IT
Governance del Institut de Dret i Tecnologia de la UAB.
President Fundador ISACABarcelona
Participen:
Dr. Pompeu Casanovas, Director del Institut de Dret i
Tecnologia de la UAB
Sr. Joan Crespo, Cap de l’Agència Andorrana de Protecció de
Dades
Sra. Anna Garcia, Responsable de Seguretat del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Sr. Joan Maties, Director General IMQ Ibérica
Sr. Alejandro Villarán, Senior manager d’Ernst&Young
Technology & Security Risk Services

Direcció.
Antoni Bosch i Pujol
Director d’Auditoria i ITGovernance del Institut de Dret i
Tecnologia de la UAB
President Fundador ISACABarcelona
Coordinació i informació.
Agència Andorrana de Protecció de Dades
T. +376 808115
La Jornada s’adreça a tothom
Lloc de realització.

Col∙labora

16.00 a 16.45
La certificació d’un Sistema de Gestió de Seguretat de la
Informació relativa a la salut.
Ponent: Sr. Joan Maties, Director General IMQ Ibérica

Hotel Roc Blanc
Plaça Coprínceps, 5
AD500 EscaldesEngordany

