Societat Catalana de Gestió Sanitària
Taula rodona i debat posterior obert al públic.

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

CURS ACADÈMIC 2016-2017

17:00

4 d’octubre de 2017. De 17 a 19:00 h.
Seu de l’ACMCB, Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona

Ponents:
 Pedro Rey. Investigador Ramón y Cajal a la Universitat
Autònoma de Barcelona i Research Associate Professor de
Barcelona Graduate School of Economics

Debat sobre la cessió voluntària de dades
La disponibilitat de grans bases de dades mèdiques ofereix un enorme potencial per
al desenvolupament futur de la medicina individualitzada. No obstant això, la cessió
d'aquestes dades planteja un problema important de bé públic en què les
preocupacions per la seguretat, privacitat i control poden impedir el seu ple
desenvolupament.
El correcte disseny de mecanismes de garanties i d'incentius així com els
descobriments provinents de la Psicologia i l'Economia del Comportament poden
facilitar el que s'obtingui accés i es puguin creuar dades heterogenis de poblacions
diverses que fins ara han estat infrarepresentades en assaigs clínics.
En aquesta sessió aprofundirem en aquest debat i també coneixerem la iniciativa de
Salus.Coop, una cooperativa ciutadana de dades de salut, en la qual els ciutadans
dipositen l'accés a la seves dades de salut (sanitat pública, sanitat privada,
weareables, xarxes socials,...) a la cooperativa i col·lectivament decideixen en
quines condicions les cedeixen per la investigació. L'impacte pot ser molt rellevant
pel que fa a les dades disponibles per a la recerca; en qualitat, quantitat i
accessibilitat.

Jordi Varela
Secció de Gestió Clínica
Societat Catalana de Gestió Sanitària

Presenta i modera: Jordi Varela, president de la Secció de Gestió
Clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. Editor del blog
Avenços en gestió clínica.



19:00

Joan Guanyabens, Consultor Health IT. Membre Fundador de
Salus.Coop.

Conclusions i cloenda

Inscripcions
Cal confirmar assistència emplenant aquest formulari que també
trobareu a la web www.scgs.cat. Per qualsevol dubte us podeu adreçar
al correu electrònic a scgs@academia.cat (Gemma Bruna)
Us recordem que aquesta és una sessió adreçada i gratuïta per als socis de la SCGS; per tal de
ser-ne, només cal que sigueu membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears . Les persones interessades que no siguin sòcies caldrà que s’adrecin a la
recepció per demanar la targeta d’accés a la sala i pagar un import per a no socis de 10 €.

