Organitza:

Amb el suport de:

Jornada de debats amb Vinay Prasad
sobre “Ending Medical Reversal”
Patrocinadors:

COM REVERTIR
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
D’ESCÀS VALOR
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INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
Preu: 30€
No socis
Preu: 15€
Socis:
Societat Catalana de Gestió Sanitària,
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Societat Catalana de Ginecologia i Obstetricia
Societat Catalana de Cardiologia
Per a inscripcions, empleneu aquest formulari que trobareu a la web www.scgs.cat
Més informació: envieu un correu electrònic a l'adreça scgs@academia.cat

18 de maig de 2018. De 9.30 a 14.15 h.
Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
Carrer de Casanova, 143. Barcelona

COM REVERTIR
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
D’ESCÀS VALOR
Vinay K. Prasad MD MPH és hematòleg-oncòleg i professor de Medicina a la “Oregon Health and
Sciences University”. És també professor invitat de la Divisió de Salut Pública i consultor sènior
en el “Center for Health Care Ethics”. El Dr. Prasad és conegut per la seva recerca en fàrmacs
oncològics, polítiques de salut, medicina basada en l’evidència, biaixos, salut pública, medicina
preventiva i reversió de pràctiques d’escàs valor. Des del punt de vista clínic, el Dr. Prasad està
especialitzat en l’atenció de pacients amb limfomes.
Els treballs del Dr. Prasad han demostrat que moltes pràctiques clíniques consolidades no estan
tenint els resultats que els seus promotors creien. La necessitat de revertir (deixar de fer)
acostuma a manifestar-se quan s’adopten teràpies noves basades en estudis inadequats o
incomplets. El Dr. Prasad també ha demostrat que l’elevat cost dels fàrmacs del càncer no es
poden explicar amb arguments racionals, que molts dels articles publicats no estan basats en
evidències convincents i que el finançament que fa la indústria dels assaigs clínics genera biaixos.

PRIMERA TAULA. L’IMPACTE DE LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES D’ESCÀS VALOR
10:00 h. VINAY PRASAD. Com vam elaborar la llista de 146 pràctiques clíniques
d’escàs valor? Quin ha estat l’impacte dels nostres treballs?

11:00 h. DEBAT. L’impacte de les pràctiques clíniques d’escàs valor en el nostre entorn
La llista de pràctiques clíniques d’escàs valor elaborada per Prasad i Cifu afecta el ventall de
l’activitat sanitària, però hem observat que hi ha quatre especialitats significades. Especialistes en
cadascuna d’elles explicaran què en pensen de les pràctiques de la llista relacionades amb la seva
especialitat i quin és l’impacte en el nostre entorn.
Moderador: Sandra García Armesto: Directora gerent de l’Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
Convidat al debat: Vinay Prasad: Hematòleg-oncòleg i professor de Medicina a la Oregon Health
and Sciences University.
Ponents: Marta Expósito: Metgessa de família. Directora EAP Sabadell Nord i Ca N’Oriac. CAMFIC
Xavier Viñolas: President de la Societat Catalana de Cardiologia. Juan José Espinós: Ginecòleg.
Hospital de Sant Pau. Joan Miquel: Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Hospital d’Igualada

12:00 h. COFFE-BREAK
SEGONA TAULA. COM REDUIR LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES D’ESCÀS VALOR

Vinay Prasad i Adam Cifu (Universitat de Chicago) són els autors de Ending Medical Reversal:
Improving Outcomes, Saving Lives (Johns Hopkins University Press, 2015). Un text del qual hem
extret les essències d’aquesta Jornada. Per un cantó els autors presenten 146 pràctiques
clíniques que s’haurien de deixar de fer perquè s’ha demostrat que no aconsegueixen allò que
prometien i, per l’altra, fan una proposta per modificar de manera significativa els programes
formatius de les facultats de medicina amb la finalitat d’aconseguir uns nous metges més
exigents amb el rigor científic, més crítics amb les pràctiques d’escàs valor, més sensibles a les
necessitats dels pacients i més orientats a l’avaluació dels resultats.
Jordi Varela
President de la Secció de Gestió Clínica
Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS)

PROGRAMA
09:30 h. INAUGURACIÓ
Pere Vallribera: President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària
Toni Dedeu: Director Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

09:50 h. PRESENTACIÓ DE LA JORNADA I DE VINAY PRASAD
Jordi Varela: President de la Secció de Gestió Clínica (SCGS)

12:30 h. VINAY PRASAD. Proposta per revertir els programes de les facultats de
medicina

13:15 h. DEBAT. Oportunitat i viabilitat de les propostes de Vinay Prasad
La fórmula proposada per Prasad i Cifu és ben senzilla: les ciències clíniques haurien de ser la
prioritat, mentre que les bàsiques haurien de ser complementàries. No es tracta d'estudiar models
per després comprovar-los, sinó a partir dels aprenentatges de la clínica s'haurien de revisar o
acceptar les teories.
Davant la transcendència de la proposta, tres autoritats acadèmiques en la formació de metges en el
nostre entorn participaran en el debat amb Vinay Prasad.
Moderador: Xavier Bayona: Membre de la Secció de Gestió Clínica (SCGS) i de la CAMFIC.
Invitat al debat: Vinay Prasad: Hematòleg-oncòleg i professor de Medicina a la Oregon Health and
Sciences University
Ponents: Francesc Cardellach: Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la
Universitat de Barcelona. Ramon Pujol: Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya. Milagros García Barbero: Presidenta de la Sociedad Española de
Educación Médica.

14:15 CLOENDA
La jornada es celebrarà en castellà i anglès. Hi haurà servei de traducció simultània.

