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ELS NOUS REPTES 
DE LA MEDICINA DE PRECISIÓ 

(UP DATE) 

Organitza: Amb el patrocini de :



La medicina de precisió (MP) està transformant la recerca clínica i biomèdica i l'atenció sanitària i 
planteja oportunitats extraordinàries per millorar la salut pública i l'eficiència del sistema sanitari, 
però també importants reptes per la seva implementació efectiva, sostenible i equitativa.

El coneixement de les alteracions genètiques i moleculars que produeixen el desenvolupament 
de tumors i de metàstasi, el desenvolupament de fàrmacs que actuïn a nivell d'aquestes 
alteracions, l'emmagatzematge "en xarxa" de les dades rellevants dels pacients o les noves 
possibilitats de gestió i explotació de grans volums de dades generades per generar 
coneixement, són elements implícits que cal abordar normativa i operativament.

Com s'ha d'abordar la MP en la planificació de serveis? De quina manera garantim l'accés a la MP 
i a la resta de serveis assistencials? Com aconseguim professionals i organitzacions preparats 
per respondre a les noves necessitats? Quina es la via per garantir una incorporació sostenible 
de la MP i adaptar la gestió clínica a les noves evidències?

La resposta a aquestes i d’altres preguntes ha dut a països com Estats Units, Anglaterra, 
Alemanya, França, Finlàndia o Estònia, al desenvolupament d'iniciatives a nivell nacional de MP, 
que impliquen diversos agents per planificar la seva incorporació, garantint un entorn adequat 
per a un desenvolupament efectiu, eficient i sostenible. 

La MP en el nostre sistema sanitari s'acabarà implantant, però cal que es faci de manera 
ordenada i racional. Tots els agents, l'autoritat sanitària en primer lloc, s'haurin d’implicar per 
preveure i definir els elements necessaris per a la seva integració, convertint aquesta disciplina 
en motor del desenvolupament científic, econòmic, tecnològic i industrial.

Els gestors i directius sanitaris han d'assumir també les seves responsabilitats, generant entorns 
per incorporar de manera eficient la nova tecnologia. És necessari impulsar models organitzatius 
per respondre a les noves necessitats, orientar-se als resultats en salut, i adaptar models de 
relació amb la indústria innovadora que generin escenaris coherents amb aquests plantejaments.

L'objectiu d'aquesta jornada és reunir professionals de l'àmbit clínic, la planificació i la gestió per 
reflexionar sobre l’estat actual i els avenços de la MP a nivell nacional i internacional, els reptes que 
planteja per al nostre sistema de salut i com donar resposta de la manera més efectiva possible. 

PROGRAMA 

16:00-16.15h. Inauguració
Pere Vallribera. President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS)
Jordi de Dalmases. President del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.
Luis A. Cordero. Director de relacions institucionals d'Astra Zeneca. 

16:15-17:00h. Conferència "Nous reptes de la Medicina de Precisió"
Enriqueta Felip. Oncòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Líder en la investigació del càncer 

de pulmó al VHIO. Membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) 

i membre de l'European Society for Medical Oncology. Membre del board of directors de Grifols.

17:00-18:00h. Taula rodona. Reptes de la Medicina de Precisió a Catalunya. 
Punt de vista gestor i professional. 
Modera: Ramon Cunillera. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS.

El punt de vista de l'oncòleg. Reptes de la MP per al professional. 

Miquel Angel Seguí. Oncòleg de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. 

Membre de la Junta directiva de la SEOM.

El punt de vista del farmacèutic directiu. Reptes de la MP per a l’organització

Anna Clopés. Adjunta a la Direcció General per a la Gestió del Coneixement, el Medicament, 

la Innovació i la Recerca de l’Institut Català d’Oncologia. 

El punt de vista del director mèdic. Reptes de la MP per a la direcció mèdica d’un hospital. 

Miquel Pons. Director mèdic de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barceona. 

18:00-19:00h. Taula rodona. Reptes de la Medicina de Precisió a Catalunya. 
Punt de vista planificador i de l’autoritat farmacèutica. 
Modera: Lluís Segú. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS. 

El punt de vista del planificador. Reptes de la MP per al sistema nacional de salut. 

Josep Maria Borràs. Director del Pla Director d’Oncologia a Catalunya. 

El punt de vista de l’autoritat farmacèutica. Reptes de la MP per al finançament públic. 

Joaquim Delgadillo. Gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del Servei Català 

de la Salut.

El punt de vista del professional a la comissió d’avaluació. Reptes de la MP per avaluar resultats. 

Maria Antònia Mangues. Directora de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Comissió 

Farmacoterapèutica de Catalunya. 

19:00-19:30h. Cloenda
Xènia Acebes. Directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut. 

ELS NOUS REPTES DE LA MEDICINA 
DE PRECISIÓ (UP DATE) 

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ: 

Per a realitzar les inscripcions podeu emplenar aquest formulari, que també trobareu a www.scgs.cat. 

Per a més informació podeu adreçar un correu electrònic a scgs@academia.cat 


