DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ
Farmasi Consulting, assessoria científica.

FARMASI
Consulting

SEU
Sala d’actes. PalmaActiva. Carrer del Socors, 22, 07002.
Palma. Illes Balears.

Jornada Científica

DATA I HORARI
10 de novembre de 2017.
De 9:30 a 14:00 hores (4 hores lectives).

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
Matrícula gratuïta.
Places limitades. Es concediran per rigorós ordre d’inscripció.
La inscripció és obligatòria per assistir a la jornada. S’ha
d’enviar el butlletí d’inscripció per correu electrònic a la
Secretaria Tècnica: farmasiconsulting@outlook.com
Per a més informació, es pot contactar amb la Secretaria
Tècnica: farmasiconsulting@outlook.com
Tel. 871773788 (Horari: 16-20 h).

Patrocina:
Col·laboren:

Nutrigenètica i
nutrigenòmica
aplicada

DIRIGIT A
Dietistes i nutricionistes, infermers, farmacèutics, metges, i
altres professionals relacionats amb la salut.

PROGRAMA

•

9:30 h. Entrega de documentació.

•

10:00 h. Inauguració de la jornada.

•

10:15 h. Conferència inaugural: “Relacions
alimentació-salut: de la seguretat alimentària a
la genòmica nutricional”.

•

11:00 h. Conferència: “Conceptes i definicions
bàsiques en nutrigenòmica, nutrigenètica i
nutrició personalitzada”.

•

12:00 h. Pausa Cafè.

•

12:15 h. Conferència: “Nutrigenètica aplicada”.

Sr. Antoni Barceló Obrador. Farmacèutic. Servei de
Seguretat Alimentària i Nutrició. Direcció General de Salut
Pública i Participació. Conselleria de Salut.

•

13:00 h. Conferència de clausura: “Revisió dels
estudis i de les aplicacions més importants de
la genòmica nutricional”.

Dra. Estefanía García Ruiz. Llicenciada en ciències
genòmiques. Doctora en Nutrigenòmica i Nutrició
Personalitzada. Directora executiva de GenoVive España.

•

14:00 h. Debat i lectura de conclusions.

OBJECTIUS
Proporcionar els coneixements bàsics i els fonaments de la
nutrició personalitzada, en particular, les interaccions entre
gens i nutrients; despertar l’interès en la prevenció; la
susceptibilitat a patologies i donar recursos que permetran
tenir una visió actualitzada i crítica en matèria de genòmica
nutricional.

PONENTS

Dra. Francisca María Santandreu Jaume. Farmacèutica.
Doctora en Nutrició Humana. Directora de l’assessoria
científica Farmasi Consulting. Directora del Centre
d’Informació del Medicament, Col·legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears.
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Consulting

FARMASI
Consulting

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ FORMACIÓ CONTINUADA

NOM I COGNOMS ASSISTENT:
TITULACIÓ:

CENTRE DE TREBALL:
DIRECCIÓ, POBLACIÓ I
CODI POSTAL:
NIF:
E-MAIL I TELÈFON:
NÚM. DE COL·LEGIAT:
UNA VEGADA EMPLENAT EL BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ S’HA D’ENVIAR A LA SECRETARIA TÈCNICA:
FARMASICONSULTING@OUTLOOK.COM

PROTECCIÓ DE DADES: D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
declaro quedar informat/da de que les meves dades passen a formar part d’un fitxer del que és titular Farmasi Consulting, destinat a la gestió
de les inscripcions d’activitats formatives. A més, declaro estar informat/da que puc exercitar els meus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant escrit acompanyat de la documentació acreditativa de la meva identitat dirigit al domicili de Farmasi Consulting, situat en el
carrer Nicolau Calafat, núm. 23, 07007, Palma de Mallorca (Illes Balears), o en la direcció de correu electrònic: farmasiconsulting@outlook.com.

