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APIFARMA organiza conferência sobre o valor do diagnóstico laboratorial e o
seu impacto na saúde
"Diagnóstico Laboratorial: O valor na sustentabilidade e qualidade em saúde" é o tema da conferência que a
APIFARMA organiza amanhã, quarta-feira, entre as 9h00 e as 13h00, no Auditório do Pavilhão do Conhecimento,
em Lisboa. Será a terceira sessão do 2.º Ciclo de Conferências "Saber Investir, Saber Inovar", que está a decorrer
ao longo dos meses de junho, outubro e novembro.
No decorrer da mesa redonda "Inovação, equidade e sustentabilidade", serão dados a conhecer os resultados do
estudo "Valor do setor do diagnóstico in vitro em Portugal", que avalia o seu grau de utilização e respetivo
impacto na qualidade de vida do doente e na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.
No âmbito da apresentação da conferência, a APIFARMA salienta que os meios de diagnóstico in vitro são
"particularmente importantes, pois acompanham toda a evolução da doença desde a possível predisposição
genética, à avaliação do estado de saúde ou à monitorização da eficácia de um tratamento prescrito, assumindo
um papel primordial no suporte da decisão clínica".
A concretização deste segundo Ciclo de Conferências consolida a iniciativa "como um momento único de
promoção do debate e da cooperação entre os parceiros para a Saúde em Portugal", de acordo com a APIFARMA.
PROGRAMA:
9h00 ABERTURA

• João Almeida Lopes, presidente da APIFARMA
• Eurico Castro Alves, presidente do Conselho Directivo do INFARMED, I.P
• Rui Santos Ivo, presidente do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
• Manuel Teixeira, secretário de Estado da Saúde

9h15 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:
A INDÚSTRIA, O LABORATÓRIO, QUAL O SEU VALOR PARA A SAÚDE?

• Antónia Nascimento, vice-presidente da Comissão Especializada de Diagnósticos In Vitro da APIFARMA
• Manuel Carvalho, presidente do Colégio de Patologia Clínica da Ordem dos Médicos

10h00 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL: UMA APOSTA COM RETORNO

• Jean-François de Lavison, fundador e presidente da Ahimsa Partners e ex-presidente da Associação
Europeia de Produtores de Diagnósticos – EDMA
10h40

PAUSA PARA CAFÉ

11h00 MESA REDONDA: INOVAÇÃO, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE

Moderadora: Marina Caldas, jornalista

Apresentação do Estudo "Valor do setor do diagnóstico in vitro em Portugal"
• Margarida Bajanca, Deloitte Consultores
Painel de Debate

• José Chaves, presidente da Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos
• Heitor Costa, diretor executivo da APIFARMA
• Luís Cunha Ribeiro, presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo
• Alexandre Diniz, diretor do Departamento de Qualidade da Direcção-Geral da Saúde
• Victor Herdeiro, Unidade Local de Saúde de Matosinhos
• José Carlos Machado, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto - IPATIMUP
13h00 ENCERRAMENTO
Para mais informações:

www.conferenciasapifarma.com
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