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Entrada al Recinte Modernista de Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167

Aforament limitat, no oblideu registrar-vos al web www.santpau.cat/entrenosaltres

Recinte Modernista de Sant Pau   •   18 h

   @enosaltres  #EntreNosaltres

2 MAIG 2019

Acte científic dirigit a professionals sanitaris

Últims avenços en el càncer  
de mama i ovari hereditari

2 maig 2019 - Últims avenços en el càncer de mama i ovari hereditari

Aforament  
limitat. 
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Benvinguts/des a l’acte científic organitzat per l’Hospital i l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Sant Pau i l’Hospital del Mar en el qual pretenem fer una actualització 
sobre el coneixement existent avui dia sobre el càncer hereditari de mama i ovari.

En aquesta taula rodona volem oferir una actualització sobre els avenços en el 
diagnòstic molecular amb la utilització dels nous mètodes de seqüenciació. Per 
altra banda, compartirem el paper de noves estratègies de tractament adreçades 
a les pacients amb mutacions de determinats gens i també sobre les estratègies 
de tractament de reducció de risc per evitar una malaltia tumoral en la glàndula 
mamària o en l’ovari. Finalment posarem en valor la tasca primordial de les 
assessores genètiques com a membres integrants dels equips multidisciplinaris a 
fi i efecte de poder oferir una atenció d’alta qualitat. 

Esperem que els resulti d’interès.

Coordinadors

• Agustí Barnadas, director del Servei d’Oncologia Mèdica. Hospital de Sant Pau.

• Teresa Ramón y Cajal, oncòloga mèdica de la Consulta de Càncer Familiar.  

Hospital de Sant Pau.

Ponents

• Marta Castells, infermera gestora de la Unitat de Consell Genètic de l’Hospital del Mar. 

• Adriana Lasa, genetista de la Consulta de Càncer Familiar de l’Hospital de Sant Pau. 

• Consol López, infermera gestora de la Consulta de Càncer Familiar de l’Hospital Sant de Pau.

• Gemma Pons, cap de la Unitat de Microcirurgia del Servei Mancomunat de Cirurgia Plàstica 

i Reparadora de l’Hospital de Sant Pau-Hospital del Mar.

• Sònia Servitja, oncòloga mèdica de la Unitat de Consell Genètic de l’Hospital del Mar.

Més informació al web: www.santpau.cat/entrenosaltres

18.00 - 18.10h  Benvinguda i presentació
 

18.10 - 20.00h  Taula rodona:   
  ÚLTIMS AVENÇOS EN EL CÀNCER DE MAMA I OVARI HEREDITARI

   La importància de l’assessorament genètic
 • Consol López, infermera gestora de la Consulta de Càncer Familiar de  

   l’Hospital Sant de Pau.  

• Marta Castells, infermera gestora de la Unitat de Consell Genètic de  
   l’Hospital del Mar. 

  Com fem l’estudi genètic?
 • Adriana Lasa, genetista de la Consulta de Càncer Familiar de l’Hospital  

   de Sant Pau.

  La reconstrucció mamària immediata
 • Gemma Pons, cap de la Unitat de Microcirurgia del Servei Mancomunat de  

   Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’Hospital de Sant Pau-Hospital del Mar. 

 Novetats del tractament dirigit en càncer de mama i ovari hereditari
 • Sònia Servitja, oncòloga mèdica de la Unitat de Consell Genètic de  

    l’Hospital del Mar. 

20.00 h  Networking còctel
 

20.15 h   Enllumenat de la façana del Pavelló d’Administració del Recinte  
  Modernista de Sant Pau amb motiu de la 3a Jornada Participativa sobre   
  Qualitat de Vida i Càncer de Mama “Entre Nosaltres”.


