
Present i futur de les malalties
infeccioses, al museu CosmoCaixa

Tres especialistes analitzaran la realitat de les malalties infeccioses el proper dijous 30 de maig a
CosmoCaixa, el museu de la ciència de la Fundació “la Caixa” a Alcobendas, durant la taula
rodona “La revenja dels patògens”.

En només uns anys, microbis que durant generacions es van considerar innocus o l'existència
dels quals es desconeixia completament s'han convertit en una amenaça important per al conjunt de la
humanitat. La idealització dels antibiòtics, l'ús abusiu que se'n fa i l'oblit de mesures fonamentals per al
control de les malalties infeccioses són algunes de les raons que han donat lloc a aquesta revenja dels
patògens, les conseqüències més devastadores de la qual es donen en epidèmies com la SIDA i l'Ebola,
que són especialment greus en països amb un elevat índex de pobresa i desnutrició.

La intervenció humana, que és la responsable de la disminució de la biodiversitat, ha creat
situacions en què agents insospitats es converteixen en patògens i afavoreixen la difusió d'altres agents.
L'aparició de noves epidèmies infeccioses i la resistència d'aquestes als fàrmacs que s'han utilitzat fins
ara seran el centre d'un debat en el qual tres especialistes analitzaran el present i el futur dels fàrmacs i
de les malalties infeccioses.

Taula rodona: "La revenja dels patògens"

Luis Ruedas
Departament de Patògens Especials del Centre per al Control de Malalties (CDC), Pòrtland, EUA

Sergi Erill
Catedràtic de Farmacologia de la Universitat de Barcelona

Pedro Alonso
Director del Centre de Salut Internacional. Hospital Clínic de Barcelona

Moderador: Jesús Frias
Departament de Farmacologia i Terapèutica. Universitat Autònoma de Madrid

Taula rodona: "La revenja dels patògens"
Data i hora: Dijous, 30 de maig de 2002; 19.00 h
Lloc: CosmoCaixa. Pintor Velázquez s/n. 28100. Alcobendas. Madrid

Si voleu més informació o concertar entrevistes amb els participants, us podeu
adreçar a:
 Jesús N. Arroyo.  CosmoCaixa. Tel.: 629 79 12 96 / 91 484 52 73
Correu electrònic: jnarroyo.fundacio@lacaixa.es


