Jornada científica i divulgativa

22 de juny

de 2015, a les 16.00 h
Sala d’Actes Josep Marull
Hospital del Mar

Amb el patrocini de:

El càncer,
una altra visió
de la malaltia

El diagnòstic, el tractament, la recerca, l’atenció, la informació,
l’actitud... entorn del càncer ha canviat de manera molt positiva en els últims temps.
Sobre una malaltia tan àmplia i complexa hi continua havent moltes visions, però la nostra
mirada se centra en aspectes essencials d’aquest canvi com són l’enfocament multidisciplinari
i l’apoderament del pacient.

Programa
Amb la col·laboració de:

16.00 h Benvinguda

Imma Collet, infermera gestora de casos de la Unitat
Funcional de Patologia Mamària de l’Hospital del Mar.
Montserrat Clavé, pacient atesa a l’Hospital del Mar.

A càrrec d’Olga Pané, gerent del PSMAR.
Es farà un breu recorregut pels 100 anys de l’Hospital del Mar
i de l’evolució de l’Oncologia a l’Hospital en els darrers anys.

17.30 h Descans

16.10 h
Presentació del nou Pla Director
d’Oncologia 2015-2017

17.45 h Taula rodona (inclou 5-10 minuts de preguntes)
“I jo, què puc fer?” L’actitud activa del pacient
davant la malaltia

Josep Maria Borràs, director del Pla Director d’Oncologia
2015-2017 del Departament de Salut.
Una molt bona oportunitat per conèixer de primera mà les novetats
de l’instrument que determina les línies directrius del Departament
de Salut en l’àmbit de la prevenció, el tractament i la rehabilitació
de les malalties oncològiques i la recerca en oncologia.

Moderadora: Dolors Navarro, presidenta del Fòrum Català
de Pacients.

16.30 h
Les sinergies entre la recerca i l’assistència

La donació de moll d’os per a transplantaments: el paper
de les famílies i de les xarxes nacionals i internacionals
Carles Besses, cap del Servei d’Hematologia Clínica
de l’Hospital del Mar / PSMAR i coordinador del grup
de Recerca en Neoplàsies Hematològiques de l’Institut
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

Com ajuden els avenços que es fan als laboratoris al tractament
de la malaltia? Quines són les línies de recerca actuals que es
preveu que tinguin una aplicació més immediata? Cap a on va la
recerca en oncologia?

La importància de l’alimentació i l’activitat física
Dolors Zomeño, professora del grau de Nutrició Humana
i Dietètica a la Facultat de Ciències Blanquerna (Universitat
Ramon Llull) i nutricionista de l’estudi PredimedPlus a
l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

16.45 h Taula rodona (inclou 5-10 minuts de preguntes)
L’organització de l’assistència al pacient
oncològic, les unitats funcionals

Salut sexual i reproductiva durant el procés oncològic
Gemma Mancebo, coordinadora de la Unitat Funcional
de Tumors Ginecològics de l’Hospital del Mar.

Joan Albanell, cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital
del Mar i director del Programa de Recerca en Càncer de
l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

Les unitats funcionals prioritzen l’eficàcia de l’atenció i el confort
per al pacient gràcies a una millor coordinació i garanteixen l’acompanyament del pacient –i de la seva família– durant tot el procés.

Moderador: Xavier Castells, cap del Servei d’Epidemiologia
i Avaluació de l’Hospital del Mar / PSMAR.
Miquel Pera, cirurgià coordinador de la Unitat Funcional
de Càncer Colorectal de l’Hospital del Mar.
Ma. Dolores Zafra, infermera de l’Hospital de Dia
d’Oncologia de l’Hospital del Mar.
Manel Algara, cap del Servei de Radioteràpia Oncològica
del PSMAR.

El paper de les entitats i l’exemple d’Oncolliga
Barcelona
Clara Rosás, gerent de la Federació Catalana d’Entitats
contra el Càncer (FECEC) i Núria Ferrer, psicooncòloga de
la Fundació Oncolliga.

18.45 h
Musicoteràpia
Josep Planas, cap de la Unitat de Cures Pal·liatives del
PSMAR i membre del Board of Directors de la International
Association for Music and Medicine.

Inscripció gratuïta. Confirmeu l’assistència a: centenari@hospitaldelmar.cat

www.parcdesalutmar.cat/centenari

Seguiu-nos:

facebook.com/
centenarihospitaldelmar

instagram.com/
100hospitaldelmar

twitter.com/
hospitaldelmar

