Màster en

Genètica
Assistencial
Contacte:
coordinacio.master.genetica.assistencial@uab.cat
https://www.uab.cat/

Més informació:

Itineraris Formatius Específics:
· Assessorament Genètic
· Genètica Clínica
· Laboratori de Genètica

PRESENTACIÓ
Aquest programa està organitzat
conjuntament entre l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau i el Departament de
Genètica i de Microbiologia i el Departament de Medicina de la UAB.
En els darrers anys hi ha hagut un gran
progrés en el coneixement de la genètica
humana. En l’era de la seqüenciació
d’última generació, l’aparició de noves
tecnologies està incrementant la taxa
diagnòstica però també dificulta la
interpretació dels resultats. Aquesta
complexitat creixent fa necessària la
presència de professionals formats en les
diferents vessants de la genètica: genètica clínica, assessorament genètic i
genètica de laboratori. Aquests experts
resulten imprescindibles per a la incorporació i establiment de la genòmica en
la pràctica clínica.
El Màster en Genètica Assistencial té una
durada de dos anys, amb un primer any
comú per a tots els alumnes i un segon
any de formació especialitzada dividit en
tres itineraris formatius ben diferenciats
-assessorament genètic, genètica clínica i
genètica de laboratori- en consonància
amb els tres perfils professionals proposats per l’European Board of Medical
Genetics (EBMG).

SORTIDES PROFESSIONALS
Màster propi UAB
1º Edició
Durada: 2 anys
Places: 25
Orientació: professional
120 ECTS

Preu: 13200€
Modalitat: Presencial
Lloc: Hospital Universitari Vall d’Hebron i Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau

Dates: 30/09/2019 al 15/07/2021
Idioma de docència: Castellà (90%) i Anglès
(10%)

Per a cobrir les necessitats en els diferents àmbits de la genètica assistencial el màster
ofereix formació específica encaminada a tres sortides professionals:

Assessorament Genètic. L'assessorament genètic és un procés comunicatiu en el transcurs del qual un professional especialitzat proporciona
informació complexa al pacient i/o familiars de forma senzilla respecte a la
malaltia genètica, la seva herència, el risc de recurrència i les opcions
disponibles. L'objectiu final és facilitar la presa de decisions d'acord amb els
valors i creences del pacient i actuar en concordança amb la decisió presa.
Genètica Clínica. El genetista clínic és el professional responsable del
diagnòstic clínic i dismorfològic dels pacients amb malformacions
congènites i malalties genètiques, tant en l'àmbit pediàtric com en
adults. És també un dels experts indispensables per assegurar una
atenció global i multidisciplinària del pacient amb malalties minoritàries
d’origen genètic.

Centres responsables: Departament de Genètica
i de Microbiologia i Departament de Medicina
Centres col·laboradors: Àrea de Genètica Clínica
i Molecular (Hospital Universitari Vall d’Hebron) i
Servei de Genètica (Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau).

Títol acadèmic que s’obté:
Màster en Genètica assistencial: Especialitat en
assessorament genètic.
Màster en Genètica assistencial: Especialitat en
genètica clínica.
Màster en Genètica assistencial: Especialitat en
laboratori de genètica.

OBJECTIUS
El màster en genètica assistencial ofereix formació especialitzada, avançada i aplicada per
a professionals interessants en assessorament genètic, genètica clínica i laboratori de
genètica per tal de cobrir la creixent demanda laboral en l’àmbit biosanitari.

Laboratori de Genètica. La introducció en la pràctica assistencial de
les tècniques de seqüenciació de nova generació, juntament amb la
complexitat de la resta de proves genètiques, fa evident la necessitat de
professionals especialitzats en la realització i interpretació d’aquestes.

Els graduats del màster podran accedir a hospitals, centres de salut, centres de reproducció assistida, empreses del sector diagnòstic que ofereixen proves genètiques, entitats
privades o centres de recerca en l’àmbit de la genètica clínica.

REQUISITS D’ACCÉS
- Itinerari en Assessorament Genètic: Grau o Llicenciatura en Ciències de la Vida i de la Salut
(Biologia, Biomedicina, Genètica, Bioquímica, Infermeria, Farmàcia, Medicina, Psicologia i
relacionats).
- Itinerari en Genètica Clínica: Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
- Itinerari en Laboratori de Genètica: Grau o Llicenciatura en Ciències de la Vida i de la Salut
(Biologia, Biomedicina, Genètica, Bioquímica, Infermeria, Farmàcia, Medicina i relacionats).

