
Dia Mundial Càncer Mama
Jornada per a pacients

Sobreviure al càncer de mama més enllà
de l'hospital. Llargs supervivents

Dimarts 19 d'octubre 2021 a les 11h
Jornada presencial "Sala Actes ICO" i online

Inscripcions online a través
de la plataforma Zoom:

Si voleu venir presencialment,
envieu un correu a
ralcalde@iconcologia.net 
per reservar la vostra plaça

Adreçada a pacients i acompanyants



Dia Mundial Càncer Mama
Jornada per a pacients
Sobreviure al càncer de mama més enllà de l'hospital. Llargs supervivents
Dimarts 19 d'octubre 2021 a les 11h - Jornada presencial "Sala d'actes ICO" i online
Una vegada finalitzat el tractament del càncer de mama, s’inicia un altre període, sovint no exempt de dificultats i angoixa per a la pacient, com són els controls
oncològics. Aquests, estructurats d’acord al risc de recurrència del tumor, sovint en absència de símptomes, no requereixen de moltes exploracions
complementàries. Aquest fet pot provocar inseguretat a la pacient i més, quan aquests controls continuen a l’assistència primària. Aquest any, ens proposem
reflexionar sobre els controls oncològics, quins són els objectius i què pretenen, com s’estructuren a l’assistència primària i què vol dir ser un llarg supervivent de
càncer de mama.

11:00 h. Inauguració institucional
11:10 h. Benvinguda a la jornada. Maria Jesús Pla, ginecòloga, coordinadora de la Unitat Funcional de càncer de mama ICO-HUB
11:15 h. Controls oncològics: en què consisteixen i quins són els seus objectius. Miguel Gil, cap assistencial d'Oncologia Mèdica ICO
11:30 h. Seguiment dels controls de càncer de mama a l’assistència primària. Juan Azcona, director ASSIR Baix Llobregat Centre
11:45 h. Què significa ser un llarg supervivent de càncer de mama. Tàrsila Ferro, directora d'Innovació i Qualitat de l'ICO
12:00 h. Taula rodona:
Modera: Sònia Pernas, oncòloga mèdica responsable de càncer de mama, ICO
Participen: Míriam Campos, ginecòloga HUB, Anna López Ojeda, cirurgiana plàstica HUB, Catalina Falo, oncòloga mèdica, Evelyn Martínez, oncòloga radioterapeuta ICO,
Laura Jiménez, infermera de la Unitat Funcional de Mama ICO, Mari Vílchez, treballadora social ICO, Maria Lleras, psicooncòloga ICO, Irene Campos, fisioteraeuta HUB i dos
pacients
13:00 h Activitat de la Fundació Stampa: La importància de cuidar-se per veure's i sentir-se millor. A càrrec de Pilar Cairo Munné, directora del programa, i
Carla Artigas, maquilladora
13:30 h Final de la jornada


