III edició
Focus Grup Serious Games for Health & Sport per la
millora de la relació entre pacients i gamificació.
Els SGFH & S poden ajudar a difondre, apropar i sensibilitzar als ciutadans que els programes de
prevenció de malalties, com les proves per detectar el Càncer de Còlon, són necessaris per a la seva
salut?
Convocatòria :
Lloc: Col·legi de Metges de Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47.
Dia: Dimecres 28 de novembre
Horaris : 16,30h a 19h.

Patrocina

seriousgamesforhealth.com

Convocatòria
Col·legi de Metges de Catalunya
16,30h al Passeig de la Bonanova,
47-Barcelona.
Persona de contacte del Col·legi de
Metges de Catalunya la Xxxxx
Telèfon: 93 567 87 97

Llista de participants
d’edicions anteriors
Roser Vallès, responsable de l’Institut Universitari de Pacients (UIC)
Teresa López-Fando, coordinadora de l’àrea de programes de serveis de
l’AECC (Associació Espanyola contra el Càncer)
Inmaculada Fernández Verde, directora d'AFAB (Associació de familiars
d’Alzheimer de Barcelona)
Dr. Marc Tarin Martí, en representació del Col·legi de Metges de Catalunya
Òscar García, director acadèmic d’ENTI
Carmen Aleix, en representació de l’Associació Catalana de persones
amb accident vascular Cerebral (AVECE-ICTUS)
Julio Alicarte, Director del Marketing Online de FIATC
Encarna Gómez Gamboa, en representació de Sant Joan de Déu
Daniel Romero, director del màster de readaptació a l'activitat física i la
competició esportiva a EUSES, centre adscrit a la Universitat de Girona
Antonio Sisó, President de la Societat catalana de medecina familiar i
comunitària
Joan Lozano, gerent de la Societat catalana de medecina familiar i
comunitària
Fèlix Riera, organitzador del Focus Grup d’ENTI

Conclusions de la II edició del Focus Grup
El 21 de juny del 2018 es va celebrar el segon Focus Grup sobre els Serious Games for Health & Sport a l'Escola de Noves
Tecnologies Interactives (ENTI) centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
Es varen reunir Roser Vallès, responsable de l’Institut Universitari de Pacients (UIC), Teresa López-Fando, coordinadora de l’àrea de
programes de serveis de l’AECC (Associació Espanyola contra el Càncer), Dr. Marc Tarin Martí, en representació del Col·legi de
Metges de Catalunya, Òscar García, director acadèmic d’ENTI, Julio Alicarte, Director del Marketing Online de FIATC, Encarna
Gómez Gamboa, en representació de Sant Joan de Déu, Daniel Romero, director del màster de readaptació a l'activitat física i la
competició esportiva a EUSES, centre adscrit a la Universitat de Girona, Antonio Sisó, President de la Societat catalana de
medecina familiar i comunitària, Joan Lozano, gerent de la Societat catalana de medecina familiar i comunitària, i Fèlix Riera,
organitzador del Focus Grup d’ENTI.

Conclusions
1. Es va constatar la importància de veure exemples de SGFH&S en camps com: Càncer, Ictus o l'Alzheimer. Una
exposició d’exemples que han de servir de metodologia de treball per futures trobades.
2. Es va establir la necessitat de concentrar esforços en casos pràctics.
3. Es va proposar, com a exemple de possible col·laboració entre els diferents actors del Focus Grup, abordar la
següent qüestió:
És possible crear, establir, o detectar un pla d'acció i comunicació per motivar als ciutadans a què es realitzin les
proves per la prevenció del Càncer de Còlon?
4. Es va plantejar realitzar la següent trobada, III Focus Grup, al Col·legi de Metges de Catalunya durant el mes de
novembre del 2019.

Proposta d'Ordre del dia de la III edició
• 16:30h Benvinguda per part del Col·legi de Metges de Barcelona. Dr. Marc
Soler, Director General Corporatiu.
• 16:45h el grup Metges 2.0 del Col·legi de metges presenten i expliquen les
seves iniciatives. Dra. Mireia Sans, membre impulsor de la secció de metges
e-salut.
• 17h es presenten una sèrie d’iniciatives que s'estan fent en altres països per
utilitzar la gamificació per ajudar a divulgar programes de prevenció de
malalties.
• 17.30h Òscar García i el seu equip presenten una sèrie de bateria d'idees,
accions per implementar el programa de detecció del Càncer de Còlon.
• 18h preguntes i properes passes a realitzar.

“Avui dia les tecnologies cervell-ordinador impacten en un
col·lectiu molt concret, que són els grans discapacitats" "el
2025 estarem parlant de milions d'usuaris, en comptes de
milers, perquè aquestes tecnologies s'incorporaran en el
tractament de discapacitats lleus, malalties
neurodegeneratives i en la rehabilitació motora i cognitiva
general, així com als videojocs o l'educació".
Felip Miralles, Director de la Unitat de tecnologia eHealth d’Eurecat.
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/188440-El-mercado-de-las-tecnologias-cerebro-ordenador-se-multiplicarapor-diez-en-2025.html cita aquí”

–Felip Miralles, Director de la Unitat de tecnologia eHealth d’Eurecat

