Música

19 D’OCTUBRE
DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA

en viu i en
directe
La música ens fa experimentar sensacions corporals
i emocions diverses, i sovint ens convida a la imaginació, sobretot si prenem part activa en alguna activitat musical. Aquestes propietats, utilitzades en
l'àmbit de la medicina i la psicologia amb objectius
terapèutics, ajuden el pacient a fer més suportable
la seva malaltia.
Per això, amb motiu del Dia Mundial del Càncer de
Mama, hem programat una sèrie d'actes dins i fora
de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Facultat de
Medicina, en els quals podreu gaudir de la interpretació de músics que hi participen de forma desinteressada.

En viu i en directe

Entrada lliure

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
La tuna de la Facultat de Medicina.
La tuna de la Facultat d’Enginyeria
Industrial.
L’Orquestra de la Facultat de Medicina.
Pilar CARRASCO
19 d’octubre de 2005. Durant tot el dia
Vernissage, a les 19.00 hores
Facultat de Medicina
Hospital Clínic de Barcelona
C/ de Casanova, 143

Informació
Hospital Clínic de Barcelona
Unitat Funcional de Patologia de la Mama

Disseny i fotografies: Núria Garí. Àrea d’Audiovisuals - Hospital Clínic de Barcelona

DESMITIFIQUEM
EL CÀNCER DE
MAMA

C/ de Villarroel, 170 - 08036 Barcelona
Tel.: 93 227 54 00
www.hospitalclinic.org
(gAmis) Grup d’Ajuda Mama i Salut
Apartat de correus 12026 - 08080 Barcelona
Tel.: 687 87 88 18
Correu electrònic: gamisasociacion@hotmail.com
www.gamisassociacio.com
Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

CLÍNIC
Hospital Universitari

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Amb motiu del Dia Mundial del Càncer
de Mama, el 19 d’octubre, les dones
membres de
, Grup d’Ajuda Mama
i Salut, associació de persones afectades
vinculada a la Unitat de Patologia de la
Mama de l’Hospital Clínic de
Barcelona, i sota el lema
Desmitifiquem el càncer de mama,
volen reunir la ciència i la música per
tal de donar a conèixer millor tot el
procés vinculat a aquesta malaltia i
oferir-ne una visió positiva.
Aquesta commemoració coincideix amb
el cinquè aniversari de (gAmis).
La iniciativa ha sorgit de membres
de (gAmis) i ha comptat amb
la col·laboració entusiasta de la
Unitat Funcional de Patologia de
la Mama de l’Hospital Clínic de
Barcelona i de la Facultat de
Medicina de Barcelona.

Una
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La difusió d’aquesta informació
significa una millora per a qui pateix
la malaltia i per a la societat que l’envolta. No es pot
combatre allò desconegut fins que no ens decidim a
informar-nos i a lluitar per seguir endavant.
Aquestes activitats estan adreçades gratuïtament al
públic per tal d’informar-lo, tranquil·litzar-lo i, en
definitiva, tenen com a objectiu desmitificar el càncer de mama, que continua essent un tabú.

Activitats de divulgació
científica. Facultat de Medicina
Taules rodones.

Dimecres, 19 d’octubre de 2005

La importància d’una bona informació a temps

Entrada
lliure

D’11.30 a 13.30 hores · Facultat de Medicina, Aula 2 (Pi i Sunyer) · C/ de Casanova, 143
El càncer de mama es cura? A partir de quina edat té incidència la malaltia? Cada vegada la cirurgia
és més conservadora? Què és la radioteràpia? Què és la quimioteràpia? Actualment són menys agressius els tractaments? És evitable el limfedema del braç? Quan es pot utilitzar la marihuana? El càncer de mama, pot arribar a ser una malaltia crònica?
Amb la participació dels metges i els professionals de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l’Hospital Clínic de
Barcelona:
Sra. Fina ABADAL (Mamografies); Dra. Blanca FARRÚS (Oncologia Radioteràpica); Sra. Sara FERNÁNDEZ, infermera (Ginecologia); Sra.
Montse GIRONÈS, fisioterapeuta (Rehabilitació); Sr. Jaume GÜELL, coordinador d’infermeria (Oncologia Mèdica); Dr. S. MARTÍNEZ
ROMÁN (Ginecologia); Dra. Montserrat MUÑOZ, coordinadora del Programa de Càncer de Mama (Oncologia Mèdica); Dr. Jaume PAHISA
(Ginecologia); Núria SÁNCHEZ, psicòloga clínica (Psicologia Clínica); Dr. Jesús TEJERO (Rehabilitació)
Moderador, Dr. Pere GASCÓN, cap del servei d’Oncologia Mèdica

Aprendre a conviure amb aquest procés i a resoldre els problemes del dia a dia
De 17.00 a 19.00 hores · Facultat de Medicina, Aula 2 (Pi i Sunyer) · C/ de Casanova, 143
L’alopècia
Com es pot afrontar la malaltia? Quan comença a créixer de nou el cabell? Com s’ha de dir a la
parella i als fills? Canvia la relació amb la parella? És difícil comunicar-ho? Actualment hi ha fàcil
solució?
La musicoteràpia
A càrrec d’Anna GARÍ, psicòloga clínica i musicoterapeuta
Què és la musicoteràpia? Com pot ajudar les persones afectades de càncer de mama? Quines activitats es realitzen en una sessió de musicoteràpia? Qualsevol persona pot fer musicoteràpia?
Amb la participació dels metges de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l’Hospital Clínic de Barcelona:
Dra. Montserrat MUÑOZ, coordinadora del Programa de Càncer de Mama (Oncologia Mèdica) i Dra. Núria SÁNCHEZ, psicòloga clínica
(Psicologia Clínica); membres de (gAmis) i parelles de les dones que han passat o estan passant per aquest procés.
Moderadora, Sra. Cèlia ESCUDERO, Presidenta de (gAmis)

Taula informativa. 19 d’octubre de 2005 · C/ de Casanova, 143, davant de la Facultat de Medicina.
Es facilitarà informació sobre el càncer de mama, l’associació (gAmis) i publicacions relacionades amb el tema, i també es distribuirà el fulletó Recull d’experiències de l’any 2004.

