l’àmbit de la salut,treballen coordinadament.El comitè respon a la necessitat de
treballar de forma coordinada i posar en
acció les mesures de l’AQuAS. Per tant,
és un instrument de l’AQuAS per dur a
terme les seves accions de forma coordinada amb altres ens.
P.A banda de vostè com a director,
també
formen part responsables
de
30enNoviembre,
2015

insegura, malgrat que si ara hi ha una
fuga digitalment la informació és més
PAÍS: España
accessible.
P. PÁGINAS:
Com es poden
12produir fugues de
dades clíniques?
880 €
R.TARIFA:
Des del delinquent
que hackeja
intencionadament una radiografia o un
ÁREA: 380 CM² - 32%
historial clínic a una errada en la gestió
de les dades.

en el 83 per cent de les atencions,és a dir,
vuit de cada deu centres les comparteiFRECUENCIA: Semanal
xen. Alguns centres no ho poden fer
encara O.J.D.:
perquè 17952
tenen problemes de
connexió.Així, es poden fer coses com el
E.G.M.:
preoperatori
online, que permet que els
anestesistes tinguin accés a les proves.Per
SECCIÓN: POLITICA
exemple, si una pacient s’ha d’operar de
càncer de mama,probablement ja s’ha fet

Un llibre de professionals de l’Idibell dóna
les claus per traslladar una idea al mercat
JOSÉ A. RODRÍGUEZ
Barcelona

Malgrat que Catalunya destaca per ser
un motor en recerca científica de qualitat, encara ha de millorar en un aspecte
molt important: com convertir el coneixement en projectes que tinguin valor al
mercat. No només per al benefici dels
pacients, sinó per generar riquesa en el
teixit productiu.
Però no és senzill per a un investigador o un altre professional del sector de
la salut traslladar una idea al mercat.Per
això,els membres de la Unitat d’Innovació de l’Idibell (Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge) Montse Ballarín,
Jaume Ruiz, Eva Olivera i Josep María
Sánchez han escrit el llibre ¿Innovas o
trabajas? De la idea al paciente, que es
va presentar el passat 24 de novembre a
l’Hospital de Bellvitge. Com va explicar
Eva Olivera,“el món de les patents no és

mitzades de pacients.
R. Molt positivament. Per exemple,
seguint metodologia VISC+, el Centre de
Recerca en Epidemiologia Ambiental
(Creal) està coordinant un projecte
europeu per estudiar si la radiació
durant la infància deguda a proves o
tractaments té efectes durant
l’adolescència.

gut per convertir el coneixement generat
en un centre de recerca,per exemple,en
un projecte de mercat. “Es tracta d’un
viatge pas a pas pel procés d’innovació”,
va dir Ruiz.
Per tenir èxit en aquest viatge,“primer
cal estudiar el mercat, veure quines
empreses poden ser competidores...,
després, traçar un full de ruta, que ha de
ser flexible”, va aconsellar Josep Maria
Sánchez. Però la innovació no ha de
respondre només a la inquietud d’un
professional. “Ha de formar part de la
cultura d’un centre, i aquesta és una de
les principals característiques del
campus de Bellvitge”, va dir Montse
Ballarín.

Retorn a la societat

Eva Olivera, química de la Unitat d’Innovació de l’Idibell; Montse Ballarín, directora de la Unitat d’Innovació de
l’Idibell; Jaume Ruiz, de la Unitat d’Innovació de l’Idibell; i Josep Maria Sánchez, de la Unitat d’Innovació de l’Idibell.
senzill, però una vegada que el coneixes
és apassionant”. Per la seva banda,
Jaume Ruiz va assenyalar que “el llibre
neix d’una necessitat real, d’una inquie-

tud de molts professionals per transformar el coneixement en projectes reals”.
En aquest llibre, els autors donen
consells sobre com es pot fer el recorre-

“La recerca ha de ser útil,perquè moltes
vegades, com a investigador, et planteges la utilitat del que estàs fent”, va
comentar Jaume Raventós, director de
l’Idibell. Molt coneixement es queda en
les publicacions científiques, va dir
Raventós,“però el sistema sanitari no és
fàcil de mantenir, i els recursos públics
que es fan servir han de tornar a la societat com a benefici de forma tangible”.

