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VIRTUAL SUMMIT ORGNITZAT PER LA WFH (14-19 de juny)
WEBINARS DE L’ACH: RESUMS DE LES NOVETATS PRESENTADES AL VIRTUAL SUMMIT

Benvolguts i benvolgudes,
us recordem que del 14 al 19 hi ha el Virtual
Summit Organitzat per la Federació Mundial
d’Hemofília. Es tracta d’un esdeveniment
gratuït i algunes sessions seran en castellà.
Per assistir registreu-vos clicant AQUÍ

Per aquelles persones que no pugeu seguir aquesta cimera virtual, des de l’ACH hem
organitzat uns Webinars per explicar-vos les novetats que es donaran a conèixer al virtual
summit.
Rebreu més informació d’aquests Webinars en els propers dies, però si us voleu reservar
l’agenda, us informem del calendari i programació de temes:
1er dia: Dilluns 22 de juny, de 16 a 17 hores
•
•

COVID-19 i coagulopaties congènites - Dr. José Mateo, Cap Unitat Hemostàsia i
Trombosi, Hospital de Sant Pau
Teràpia gènica en hemofília - Dr. Xavier Anguela, Expert internacional en teràpia
gènica

2n dia: Dimarts 23 de juny, de 16 a 17 hores
•

•

Profilaxi amb factors de la coagulació. Emicizumab - Dr. Rubén Berrueco, Cap de
Servei d’Hematologia Pediàtrica, Trastorns de la coagulació i l’hemostàsia en nens –
Hospital Sant Joan de Déu
Tecnologies futures en el tractament de l’hemofília - Dra. Olga Benítez, Hematòloga,
Unitat d’Hemofília, Hospital Vall d’Hebron

3r dia: Dijous 25 de juny, de 16 a 17 hores
•
•

Envelliment i comorbiditats - Dra. Carme Altisent, Consell Consultiu de la Fundació
Privada Catalana de l’Hemofília
Temes musculoesquelètics - Dr. Rafael Parra, President del Consell Consultiu de la
Fundació Privada Catalana de l’Hemofília i Responsable del BST Vall d’Hebron

Qualsevol dubte que tingueu restem a la vostra disposició.
Tot desitjant que tant vosaltres com la vostra família estigueu bé, salutacions cordials,
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