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Jornada amb motiu  
del Dia Mundial 
de les Malalties Minoritàries 
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Saló d’Actes de la Facultat  
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Carrer Emili Grahit, 77, 17071 Girona

Activitat pendent d’acreditar pel Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Programació 
GIRONA



10:00 PRESENTACIÓ I INAUGURACIÓ DE LA JORNADA
Dra. Rosa Núria Aleixandre, presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona.

Sr. Miquel Carreras i Massanet, gerent de la Regió Sanitària Girona del CatSalut.

Dr. Joaquim Casanovas, gerent ICS Girona-IAS.

Sra. Iolanda Arbiol, directora de la Plataforma Malalties Minoritàries de l’Institut 
Català de la Salut.

10:30 TAULA RODONA: «EL DIA A DIA DE LA MALALTIA»

Presenten i moderen:
Sra. Mercè Piñero, vocal de l’Associació Espanyola d’Esclerodèrmia (A.E.E.).

El dia a dia amb una Malaltia Minoritària
Sra. Anna Garcia, afectada de la Síndrome Antifosfolípid (SAF).

Sr. David Roca, afectat d’Esclerodèrmia .

L’Esclerodèrmia en tercera persona  
Sra. Helena Armengol, dona de David Roca.

Elia Roca, filla de David Roca.

Característiques de l’Esclerodèrmia  
Dra. Teresa Clavaguera, metgessa reumatòloga de l’Hospital Universitari de Girona 
Doctor Josep Trueta.

L’Esclerodèrmia a l’atenció primària 
Dr. José Luis Perotti, Centre d’Atenció Primària Breda.

La nutrició i l’Esclerodèrmia
Dra. Míriam Sàbat, adjunta del Servei de Digestiu de l’Hospital Santa Caterina de 
Salt (IAS).

Ciclofosfamida: qui, com i quan s’administra el tractament?
Professional per a l’administració del tractament.

Torn de preguntes

12:00 PAUSA / CAFÈ
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12:30 LES MALALTIES MINORITÀRIES (MM)

Presenten i moderen:
Dra. Dolors Capellà, Unitat de Farmacologia Clínica de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Girona.

Malalties Minoritàries, els medicaments orfes i les teràpies avançades
Dr. Josep Torrent-Farnell, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
President del Comitè Científic Assessor Extern CIBERER.

Què pot fer el laboratori per a les Malalties Minoritàries a l’era de les proves genètiques?
Dr. Jordi Surrallés, director de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau.

Cures domiciliaries
Sra. Emilia Mateo Marin, infermera referent de ferides cròniques i upp, Atenció 
Primària.

Disseny d’una aproximació integral per a l’estratificació de pacients amb esclerodèrmia 
que permeti tractar més bé la patologia
Dr. Francisco Javier Narváez, Fundació Institut d’Investigació Biomèdica Hospital 
Universitari de Bellvitge – IDIBELL.

Dra. Carmen Pilar Simeón, Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron Institut de 
Recerca – VHIR.

El model d’atenció a les Malalties Minoritàries
Dra. Cristina Mallol, gerència de Processos Integrats de Salut, Àrea Assistencial del 
Servei Català de la Salut (CatSalut).

Torn de preguntes

14:30 CLOENDA
Sr. Miquel Carreras i Massanet, gerent de la Regió Sanitària Girona del CatSalut.
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Una malaltia minoritària és una malaltia greu, poc freqüent i 
que afecta a un nombre reduït de persones. L’existència de 
tantes malalties, amb pocs pacients per a cadascuna, les fan 
poc conegudes també per als professionals de la medicina. 
Sovint el pacient i les seves famílies han de passar per dese-
nes de proves i visitar nombrosos especialistes fins a tenir un 
diagnòstic definitiu.

Generalment impliquen diversos òrgans i afecten les capaci-
tats físiques, habilitats mentals, i les qualitats sensorials i de 
comportament dels malalts. L’afecció pot ser visible des del 
naixement o la infantesa, però n’hi ha que no apareixen fins a 
l’edat adulta. Són malalties greus o molt greus, cròniques i ge-
neralment degeneratives. Tot i que en la majoria dels casos no 
existeix un tractament definitiu, sí que es pot aconseguir una 
millora en la qualitat i esperança de vida d’aquests pacients.

Què és l’Esclerodèrmia? És una malaltia minoritària autoim-
munitària sistèmica amb un gran impacte tant mèdic com 
social. Aquesta dolència comporta múltiples complicacions 
que engloben totes les esferes en la vida dels malalts afectats.
Aquesta patologia generalment afecta a dones joves i es 
distingeix a aquells pacients amb poca afecció cutània (es-
clerosis sistèmica amb afectació cutània limitada) o amb 
una afecció cutània generalitzada (esclerosis sistèmica amb 
afecció cutània difusa).
Avui en dia, el maneig d’aquesta malaltia i les seves complica-
cions ha millorat molt en els darrers anys, amb professionals 
millor formats, amb eines complementàries d’avantguarda i 
amb un desenvolupament d’ àrea terapèutica efectiva en al-
gunes de les afectacions de la malaltia. Aquest fet s’evidencia 
amb un diagnòstic generalitzat més precoç i una milloria de 
la supervivència en els últims anys.

Què és la Síndrome Antifosfolípid (SAF)? És una malaltia 
autoimmune que afecta la sang i la seva capacitat de coa-
gular. Provoca una hiperactivitat del sistema immunològic, 
que s’ataca a si mateix, produint anticossos antifosfolípids 
que fan que la sang coaguli massa ràpid tant en venes com 
en artèries.
Amb SAF, la coagulació de la sang pot afectar qualsevol vena, 
artèria o òrgan en el cos, i si bé algunes persones poden viure 
lliures de símptomes, unes altres es veuen greument afecta-
des en la seva vida diària. 
La SAF és tractable si es diagnostica a temps, i tendeix a afec-
tar la població entre 20 i 50 anys d’edat, principalment dones. 
Algunes estimacions indiquen que la incidència és de 5 nous 
casos per 100.000 persones a l’any.

 > Hi ha més de 7.000 malalties minoritàries.
 > Afecten a 5 de cada 10.000 persones.
 > Hi ha 400.000 catalans afectats.

 > Al voltant del 80% són d’origen genètic.
 > Poden afectar el 3-4% dels nounats.
 > SÓN GREUS I CRÒNIQUES.
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