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Jornada amb motiu  
del Dia Mundial 
de les Malalties Minoritàries 
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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 
VIC



10:00 PRESENTACIÓ I INAUGURACIÓ DE LA JORNADA
Dra. Marina Geli, directora General de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències 
de la Salut, Facultat de Medicina UVIC-UCC.

Dr. Ramon Pujol, degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i catedràtic de 
Medicina.

Sra. Teresa Sabater i Ripollès, cap de la unitat del Sector Sanitari Osona.

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. Yolanda Fernández, presidenta de la Asociación Aire.

El dia a dia amb una Malaltia Minoritària
Sra. Griselda Escribano, afectada de Fibrosi Quística.

Característiques de la Fibrosi Quística
Dr. Antonio Álvarez, Coordinador de la Unitat d’Adults de Fibrosi Quística de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron.

Què hem de saber del trasplantament?
Dr. Carles Bravo, responsable de Trasplantament Pulmonar del Servei de Pneumologia 
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

La Nutrició, un pilar fonamental com a part del tractament a la FQ
Dra. Rosa Burgos, coordinadora de la Unitat de Suport Nutricional del Servei 
d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

L’afectació digestiva a la Fibrosi Quística
Dr. Xavier Molero, Malalties Digestives i Hepàtiques de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron.

La fisioteràpia respiratòria
Sra. Sílvia Costa, infermera i Fisioterapeuta del consorci hospitalari de Vic.

Torn de preguntes
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12:00 PAUSA / CAFÈ

12:30 LES MALALTIES MINORITÀRIES (MM)

Presenten i moderen:
Sr. Paco García Barrios, representant de l’Associació Catalana de Fibrosi Quística.

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.

El paper de la Farmàcia Hospitalària en les MM
Sra. Aurora Fernández, farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària del Servei 
de Farmàcia de l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron.

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

Assessorament genètic
Dra. Clara Serra, assessora genètica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona, presidenta de la Divisió d’Assessors Genètics de l’European Board of 
Medical Genetics (EBMG).

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

Bioètica, un pilar transversal a les Malalties Minoritàries
Dra. Núria Terribas, directora de la Càtedra de Bioètica- UVIC-UCC Fundació Grífols.

Inscripcions gratuïtes
http://bit.ly/Acte-Dia-Mundial-MM
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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 desenes de proves i visitar 
nombrosos especialistes fins a tenir un diagnòstic 
definitiu.

Generalment impliquen diversos òrgans i afecten 
les capacitats 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 generalment 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.

És el trastorn genètic hereditària més freqüent 
(un de cada 25 individus és portador del gen de la 
malaltia). Afecta a les propietats de la mucositat, 
d’una viscositat exagerada que dificulta la seva 
expulsió i provoca el conjunt d’anomalies de la 
FQ, fent que els bronquis s’obstrueixin i s’infectin 
provocant la tos i l’expectoració.

A nivell de l’aparell digestiu, el fetge i el pàncrees 
es troben generalment afectats, els enzims 
pancreàtics són bloquejats i no poden realitzar 

la seva funció digestiva, sobretot dels greixos. 
Les conseqüències immediates són dolors 
abdominals, diarrees o restrenyiment i dificultats 
per augmentar de pes.

Des de l’any 1999, a Catalunya s’aplica el cribratge 
neonatal de la FQ, mitjançant una mostra de sang 
obtinguda del taló del nadó. Això permet detectar 
la malaltia abans de l’aparició dels símptomes 
clínics, i avançar el tractament, millorant la seva 
qualitat de vida futura.

 > 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.

ORGANITZA:

CAS CLÍNIC DE LA SESSIÓ: QUÈ ÉS LA FIBROSIS QUÍSTICA (FQ)?

ACTIVITAT PENDENT D’ACREDITAR

COL·LABORA:

LES MALALTIES MINORITÀRIES

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.


