
Catalunya té un sistema d'R+D+I
en l'àmbit de salut que funciona
prou bé. Foto: ARXIU.
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Si deixem de banda aquesta

trista realitat, podem afirmar que

Catalunya té un sistema d'R+D+I

en l'àmbit de salut que és

envejable, amb independència de

cues i de tancaments ocasionals

de sales d'operacions.

Catalunya és altament

innovadora en aquest sector.

Moltes vegades no és l'empresa

la que aplicarà el coneixement,

sinó que serà el centre mèdic
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Catalunya és innovadora?
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CIENTÍFICA DE LA UB - ENRIC I. CANELA

Catalunya és un país innovador? Si mirem els indicadors internacionals, evidentment no. En
sortim malparats. L'European Innovation Scoreboard, que ens dóna una anàlisi comparativa
del grau d'innovació dels estats membres de la Unió Europea així com d'altres estats i regions
veïnes,  ens situa en una posició  molt  discreta i  ni  tan sols líders a l'Estat  espanyol.  Ens
mostra moltes febleses. Aquesta és una visió objectiva i global feta bàsicament amb criteris
econòmics. Hi ha, però, altres dimensions.

Fa pocs dies llegia que Manel Esteller,  director del  Programa d'Epigenètica i  Biologia del
Càncer  (PEBC)  de  l'Institut  d'Investigació  Biomèdica  de  Bellvitge  (IDIBELL),  investigador
d'Icrea  i  professor  de  genètica  de  la  Universitat  de  Barcelona,  ha  liderat  un  estudi  que
demostra que és possible emprar un test epigenètic per descobrir a partir de quin tipus de
tumor  primari  s'ha  produït  la  metàstasi  en  el  pacient.  Aquest  descobriment  permetrà
desenvolupar tractaments més específics. Concretament, ajuda a identificar fins al 87% de
casos de càncer d'origen desconegut. El test anomenat EPICUP serà comercialitzat pel grup
multinacional català Ferrer.

Fa  uns  mesos  un  grup  d'investigadors  de  l'Hospital  Clínic,  de  l'Institut  d'Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) i de la Universitat de Barcelona van demostrar que
un test  genètic del  tumor en càncer de pit  permet conèixer amb precisió el  pronòstic del
tractament. Em sembla que no es comercialitza però a l'Hospital Clínic ja es fa servir.

Són  dos  exemples,  entre  molts,  del  que  fan  els  investigadors  biomèdics  i  clínics  de  les
universitats, hospitals i centres de recerca catalans.

És  innovació?  Sí,  però  normalment  no  creem  empresa  de  la  recerca  translacional.
Segurament alguna cosa més hauríem de fer, però els resultats s'apliquen als pacients. No
discutiré  si  de la  sanitat  n'hauríem de fer  un negoci  multinacional,  no parlaré  de turisme
sanitari, tampoc no diré res sobre l'ús de sales d'operació a hores lliures per a clients privats.
Són temes políticament sensibles. Només diré que aquest coneixement, que costa diners
produir, té demanda.

Tot el que es faci en sanitat té una gran repercussió mediàtica. El govern, del signe que sigui,
va  amb  peus  de  plom,  però  no  deixa  d'actuar,  i  malauradament  s'actua  amb  menys
pressupost del necessari.

A vegades nosaltres mateixos ens disparem trets al peu. El govern va aprovar al juny el pla
estratègic de recerca i innovació en salut (Peris) 2016-2020, un pla dissenyat com un nou
instrument  de  planificació  i  coordinació  que  defineix  les  línies  generals  de  la  recerca  i
innovació en salut del Departament de Salut per als propers anys. Aquesta nova planificació
es va redactar prenent d'antecedent l'anterior pla estratègic, en coherència amb les prioritats
del pla de salut de Catalunya i en col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació,
amb l'objectiu d'enfortir el lideratge del sistema de salut de Catalunya en el conjunt del sector.

Aquesta convocatòria específica d'ajuts de la recerca requeria més de 31,5 milions d'euros
durant els propers tres anys, una quantitat subjecta a l'aprovació dels pressupostos, però com
que  no  hi  ha  pressupost  gràcies  a  les  CUP  i  els  seus  socis  espanyols,  els  diners  els
dedicarem a disminuir el dèficit, com volia Cristóbal Montoro.

Més de cent científics.
Aquest pla ens hauria permès incorporar més de cent científics als grups de recerca dels
centres sanitaris i  facilitar que els professionals sanitaris dels hospitals i  centres d'atenció
primària poguessin dedicar més temps a la recerca, i posar en marxa projectes de recerca
orientats a necessitats de salut  dels ciutadans i  implantar  accions ambicioses de recerca
dirigides a tractar grans problemes de salut de la població. No ha pogut ser.

Si deixem de banda aquesta trista realitat, podem afirmar que Catalunya té un sistema d'R+D+I en l'àmbit de salut que és envejable, amb
independència de cues i de tancaments ocasionals de sales d'operacions.

Catalunya és altament innovadora en aquest sector. Moltes vegades no és l'empresa la que aplicarà el coneixement, sinó que serà el centre
mèdic. D'altres, no tindrem una empresa amb prou múscul, sovint creem noves empreses. El sector és potent, el 7% del PIB català. Fa uns
anys algú s'ho va creure i va crear Biocat. Em sembla que ara Biocat no té el suport que tenia aleshores. Podríem recuperar-lo?

Potser no és una estructura d'estat, però ajuda a fer fort un estat.

La recerca translacional consisteix a traslladar els coneixements derivats de la recerca biomèdica bàsica a prevenir i
tractar els problemes que es detecten a la clínica. De fet, es podria afirmar amb tota rotunditat que és la distància més
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Des del registre pots veure i gestionar totes les notícies desades i de les que en fas seguiment.

curta entre el laboratori i el malalt o el pacient.

Darrera actualització ( Diumenge, 11 de setembre del 2016 02:00 )
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