IV JORNADA DE FORMACIÓ CEI-IB

Nous reptes en investigació
en el context de la pandèmia
de Covid-19
20 NOV 2020

08.45 h - 13.40 h
Modalitat en línia

Webinar

ADREÇADA A
Membres del Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB), investigadors en salut, gestors
del coneixement i totes aquelles persones interessades en el camp de l’ètica de la investigació en salut i la
gestió de dades per a la investigació i les mostres biològiques.

INSCRIPCIÓ
Activitat gratuïta.
Inscripcions a https://www.caib.es/sites/jornadacei/

ACCÉS EN LÍNIA A LA JORNADA
Les instruccions per connectar-s’hi es compartiran aproximadament 48 hores abans de la transmissió en
directe.
S’ha sol·licitat l’acreditació de la Jornada a la Comissió de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries de les Illes Balears.
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PROGRAMA
08.45 - 09.00 h

Inauguració de la
Jornada

Taula rodona 1: «Gestió i enviament de mostres per a la investigació»
Moderadora: Cristina Villena, coordinadora de la Xarxa Nacional de Biobancs i Plataforma Biobanc Pulmonar
CIBER.
09.00 - 09.30 h

Què és i per a què serveix un biobanc?
Cristina Villena, coordinadora de la Xarxa Nacional de Biobancs i Plataforma Biobanc
Pulmonar CIBER.

09.30 - 10.00 h

Com gestionar les vostres col·laboracions científiques amb les màximes
garanties i seguretat?
Luzma García, coordinadora de la Unitat de Transferència del Coneixement del CIBER.

10.00 - 10.45 h

Gestió de mostres i dades en una emergència sanitària
Pilar Nicolás, investigadora doctora de la Facultat de Dret de la Universitat del País Basc.

10.45 - 11.15 h

Debat de la taula rodona 1

11.15 - 11.45 h

Pausa-cafè

Taula rodona 2: «Impacte de la pandèmia en la investigació: oportunitats i desafiaments»
Moderador: Francisco Campoamor, farmacòleg clínic i president del CEI-IB.
11.45 - 12.10 h

Investigació amb vacunes per a la covid-19: implicacions metodològiques i ètiques
Agustín Portela, biòleg, cap de l’Àrea de Biotecnologia i Productes Biològics de l’AEMPS,
membre de Vaccines Working Party de l’Agència Europea del Medicament (EMA).

12.10 - 12.40 h

Pandèmia i consentiment informat: experiències d’un altre CEI
Alexis Rodríguez Gallego, farmacòleg clínic, vocal del CEIm de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron.

12.40 - 13.10 h

Confidencialitat en nous escenaris (app, geolocalització, via telefònica o telemàtica...)
Miguel Ángel Benito, delegat de Protecció de Dades del Servei de Salut dels Illes Balears.

13.10 - 13.40 h

Debat de la taula rodona 2

13.40 h

Clausura de la Jornada

