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Conferències
Josep Egozcue

Nous escenaris en
salut i recerca clínica
Ezekiel Emanuel

Dimecres, 13 de juny de 2018
18:00 h. Benvinguda i presentació

Victòria Camps, presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas

18:15 h. Conferència:
Escenaris de futur en medicina*

Ezekiel Emanuel, catedràtic d’Ètica Mèdica i Política Sanitària
de la Universitat de Pennsilvània

XI Cicle de Conferències Josep Egozcue
Les Conferències Josep Egozcue s’han consolidat com la
cita anual de la Fundació amb experts internacionals en
bioètica. Veus referents del món de la filosofia, la medicina
o les ciències socials han participat en les darreres edicions
per posar sobre la taula debats ètics d’actualitat. Aquest
any la fundació ha convidat a Ezekiel Emanuel, oncòleg i
especialista en bioètica, catedràtic del Departament d’Ètica
Mèdica i Política Sanitària de la Universitat de Pennsilvània.
Emanuel ha estat director del Departament de Bioètica
Clínica dels Instituts Nacionals de Salut d’Estats Units i
consultor de política sanitària durant el govern de Barack
Obama. Ha publicat un gran nombre de llibres, el més
recent Prescription for the Future, amb propostes per
transformar el sector sanitari.
En les seves conferències parlarà sobre les tendències que
dominaran el futur en l’àmbit de la salut, en un context
d’envelliment de població i augment de malalties cròniques,
apel·lant a tots els agents del sistema sanitari: proveïdors,
gestors i professionals mèdics i assistencials. També valorarà
els nous reptes de la recerca, fent especial incidència amb els
estudis que es realitzen als països en desenvolupament.
Després de la seva ponència, investigadors de primer nivell
parlaran dels reptes que presenta la recerca a casa nostra.

19:00 h. Col·loqui
19:30 h. Refrigeri

Dijous, 14 de juny de 2018
18:00 h. Benvinguda i presentació

Pere Ibern, investigador del Centre de Recerca en Economia
i Salut de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF)

18:15 h. Conferència:
Ètica i recerca. Fer recerca en països en desenvolupament*

Ezekiel Emanuel, catedràtic d’Ètica Mèdica i Política Sanitària
de la Universitat de Pennsilvània

19:00 h. Col·loqui
19:15 h. La recerca biomèdica a casa nostra

Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia
del Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL)
Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa i cap del servei de
Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol
Mercè Boada, directora mèdica de la Fundació ACE
Joan MV Pons, coordinador científic de l’Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries (Aquas)
Moderadora:
Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas

20:15 h. Debat
*S’oferirà servei de traducció simultània anglès-català.

