19 D’OCTUBRE
DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA

La majoria de les persones que formem part de
l’associació (gAmis), Grup d’Ajuda Mama i
Salut, hem patit un càncer de mama, per la
qual cosa coneixem molt bé la necessitat de
trobar informació tant a través dels
professionals de la medicina com a través
d’altres mitjans, entre els quals sobresurt
Internet.
Conscients que una bona informació és
essencial, des del nostre web amb el nou
disseny que avui presentem intentem cobrir els
aspectes no solament científics o mèdics, sinó
també socials per tal que sigui, encara més
útil, amb l’objectiu d’arribar a ser un punt de
referència per a totes les persones afectades
de càncer de mama que necessitin informació i
suport.

Amb el patrocini de:

Hi podreu trobar: Qui som – Què fem – Fitxes
informatives mèdiques – Experiències – Receptes de
cuina – Oci – Imatge – Biblioteca – Recull exposició
“La mirada ardent” – Articles…
En fi, tot allò que estem segures que us pot ajudar.
Organitza:

heu entrat?
Encara no hi
ssociacio.org
www.gamisa

Amb el suport de:
U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Facultat de Medicina

CLÍNIC

Disseny: Àrea d’Audiovisuals. Hospital Clínic de Barcelona / Imatge i text: gAmis

Entrada lliure
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HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
Unitat Funcional de Patologia de la Mama
C/ de Villarroel, 170. 08036 Barcelona Tel.: 93 227 54 00 · www.hospitalclinic.org
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Apartat de correus 12.026. 08080 Barcelona
Tel.: 687 87 88 18 · junta@gamisassociacio.org · www.gamisassociacio.org
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Com cada any,

, Grup d’Ajuda

Mama i Salut, associació de dones
afectades vinculada a l’Hospital Clínic de
Barcelona, i sota el lema “Desmitifiquem el
càncer de mama” vol donar a conèixer

Activitats de divulgació Dilluns, 19 d’octubre de 2009
Facultat de Medicina, c/ de Casanova, 143, Aula 2 (Pi i Sunyer)

ENTRADA

LLIURE

Comitè d’Honor: Dr. Raimon Belenes (Conseller delegat de l’Hospital Clínic de Barcelona). Dra. Adelaida Zabalegui (Directora d’infermeria de l’Hospital
Clínic de Barcelona). Dr. Josep Brugada (Director mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona). Dr. Francesc Cardellach (Degà de la Facultat de Medicina.UB)
De 9.00 a 9.30 hores
Benvinguda per part del conseller delegat del HCB, Sr. Raimon Belenes, de la Dra. Adelaida Zabalegui, directora d’Infermeria del HCB, del degà
de la Facultat de Medicina, Dr. Francesc Cardellach i del cap de Comunicacions Externes del HCB, Sr. Marc de Semir.

millor tot el procés vinculat a aquesta
malaltia, oferir-ne una visió positiva i

De 9.30 a 10.30 hores
Actuació de Laura Guiteras i Taima Tesao.

aconseguir que deixi de ser un tabú.
També aprofitem l’avinentesa per agrair a

De 10.30 a 11.00 hores

PRESENTACIÓ NOU DISENY WEB DE (GAMIS)

tots els professionals, una vegada més, la

Amb la finalitat de millorar la informació per a les persones afectades de càncer de mama presentem el nou disseny del web de (gAmis) elaborat

seva completa dedicació per fer menys

per Marga Montserrat, tècnica en usuabilitat i noves tecnologies.

feixuga aquesta malaltia i la seva

D’11.00 a 12.30 hores

incansable investigació per millorar la

TAULA RODONA
Moderador: Dr. Pere Gascón (cap d’Oncologia Mèdica)

qualitat de vida de les persones afectades.

"Opinió dels professionals sobre la informació a través d’Internet"

Des de (gAmis) creiem que una informació

- Creuen els professionals que està contrastada la informació a Internet?
- Les pacients s’informen a través de la xarxa?

adequada és molt important, per això
enguany volem parlar d’Internet i de les

Comptarem amb el suport dels professionals de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama
Hi participaran:

diferents visions sobre un mateix tema que

Dr. Xavier Caparrós (Ginecologia)

hi podem trobar. Cal tenir un accés fàcil a

Dr. Joan Fontdevila (cap de Cirurgia Plàstica)

la informació que necessitem, però ha de

Dra. Montserrat Muñoz (Oncologia Mèdica)

ser una informació contrastada i seriosa ja

Dr. Jesus Tejero (Rehabilitació)

que no es pot combatre el que ens és
desconegut fins que no ens decidim a
informar-nos-en i a lluitar per continuar
endavant.

Dra. Blanca Farrús (Oncologia Radioteràpica)

Dra. Núria Sánchez (Psiconcòloga)
Dr. Sergi Vidal (Medicina Nuclear)
Dra. Raquel Vilarrasa (Rehabilitació)
Dr. Gabriel Zanón (Ginecologia)
Sra. Cèlia Escudero (presidenta de gAmis)
De 12.30 a 13.00 hores

PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES "La vida de les pacients, durant i després del càncer"
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Sra. Montse Gironès (fisioterapeuta)
A les 13.00 hores
Aperitiu al passadís de l’Hospital

TAULA INFORMATIVA. A la sortida de l’aula (durant tota la jornada)

