Medicina de Precisió
en Oncologia.

Medicina de Precisió
en Oncologia.

Visió des de les Societats Científiques

Visió des de les Societats Científiques

Lloc, hora:

Sala d’Actes del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona
C/. Girona 64-66. 08009 - Barcelona
DIJOUS 19 DE NOVEMBRE 2015 – 16:30 h.

Organitza:
Societat Catalana de Gestió Sanitària conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia
Clínica i la Societat Catalano-Balear d’Oncologia

Amb el Patrocini de:

Amb la Col·laboració de:

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Cal tramitar la inscripció prèvia on-line enviant un correu electrònic a l’adreça

scgs@academia.cat

indicant les dades següents:
- Nom i cognoms
- Càrrec i centre de treball
- DNI i correu electrònic
Places limitades que es cobriran per rigorós torn d’inscripció.
Termini d’inscripció vàlid fins el 16 de novembre de 2015

DIJOUS 19 DE NOVEMBRE 2015 – 16:30 h.
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

Medicina de Precisió
en Oncologia.
Visió des de les Societats Científiques
La fins ara coneguda com a “medicina personalitzada”, amb millor futur anomenada “me-

Prèviament a la celebració d’aquesta jornada, s’ha organitzat un workshop amb la participació de diferents professionals procedents de les tres Societats. Les seves conclusions seran
exposades en el marc de la Jornada i posades a debat públic.

Participants experts del workshop:
Societat Catalano-Balear
d’Oncologia

La seva definició és diversa però hem pres la que utilitza el grup de la “Iniciativa Catalana en
Medicina de Precisió”, que la defineix com la pràctica de prevenció, diagnòstic, tractament
i pronòstic basada en les variants genètiques, biomarcadors, fenotip i característiques
ambientals, socials i conductuals que diferencien unes persones de les altres, fins i tot
dins d’una mateixa presentació clínica.
Pot semblar que l’accés a tecnologies genòmiques acabarà formant part de la pràctica clínica
habitual. Això suposarà una transformació radical de l’abordatge clàssic de la medicina. De
la mateixa manera, la necessària integració de grans volums d’informació presenta seriosos problemes d’emmagatzematge, de privacitat, de seguretat i d’ètica pel correcte maneig
d’aquesta informació.
Les tres societats científiques organitzadores d’aquesta trobada, Societat Catalano-Balear
d’Oncologia, Societat Catalana de Farmàcia Clínica i Societat Catalana de Gestió Sanitària,
hem cregut que, donades les oportunitats que s’estan oferint perquè avancem decididament
en aquest tema en els mesos vinents, la presència de la medicina de precisió en el Pla de Salut
que es proposa pel quinquenni 2016-2020 i la dificultat d’abordatge des d’òptiques professionals poc expertes encara, hem de posar el coneixement a disposició dels nostres associats
per tal que clarifiqui la nostra visió del futur immediat.

Societat Catalana
de Gestió Sanitària

Dra. Àngels Arcusa
Consorci Sanitari Terrassa.

Dr. Julio Martínez
Hospital Vall d’Hebron.

Dra. Candela Calle
Institut Català d’Oncologia.

Dr. Joan Albanell
Hospital del Mar.

Dra. Maria Antònia Mangues
Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.

Dr. Albert Salazar
Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.

Dr. Enric Carcereny
Institut Català d’Oncologia,
Hospital Germans Trias i Pujol.

Dra. Maria Queralt Gorgas
Hospital de Sabadell Parc
Tauli.

Dr. Ramon Cunillera
Hospital de Mataró.

dicina de precisió”, és un dels grans temes a debat en l’actualitat professional en moltes
disciplines clíniques i de recerca.

Societat Catalana
de Farmàcia Clínica

Programa

Dijous 19 de Novembre 2015

16:30 h. Benvinguda i Presentació.
Àlvar Net, President de l’Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears.
Pere Vallribera, President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.
Eugeni Saigí, Vicepresident de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia.
Julio Martínez, President de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.
Guillermo de Juan, Director de Relaciones Institucionales AstraZeneca.
16:50 h. Conferència.
Josep Ramon Germà Lluch, Director de Gestió del Coneixement i Recerca.
Institut Català d’Oncologia.
La medicina de precisió en Oncologia. Realitat i futur.
		
17:30 h. Conferència.
Gabriel Capellà, Director de recerca i innovació. Departament de Salut. Generalitat
de Catalunya.
La medicina de precisió al Pla de Salut de Catalunya.
18:10 h. Col·loqui – debat obert.
Presentació de les conclusions del Workshop sobre Medicina de Precisió
convocat per les tres Societats Científiques organitzadores.
Ponents:
Àngels Arcusa, Societat Catalano-Balear d’Oncologia.
			 Ramon Cunillera, Societat Catalana de Gestió Sanitària.
			 Julio Martínez, Societat Catalana de Farmàcia Clínica.
				
19:15 h. Cloenda.
Al finalitzar l’acte se servirà un refrigeri per tots els assistents.

