19 D’OCTUBRE:
COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA

DESMITIFIQUEM
EL CÀNCER DE
MAMA
“FISIOTERÀPIA EN VIU”

Actua

Divendres, 17 d’octubre de 2008
Com cada any,

, Grup d’Ajuda Mama i

c ió
Laura G
uit

eras
Diven
Davant dres,17 d’oc
tu
de la F
acultat bre 11.30 h
de Med
icina

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 millor

tot el procés relacionat amb aquesta malaltia i oferir-ne una visió positiva mitjançant diverses activitats.
Al mateix temps, vol dedicar la diada a agrair, un cop més, a tots els professionals el fet que dediquin el seu temps a fer que el càncer es faci menys feixuc i a
Aquest any volem reivindicar un tractament de Rehabilitació unificat per a
tothom: el mateix tractament a tots els hospitals de Catalunya.

Activitats de divulgació
Taula rodona

Divendres, 17 d’octubre de 2008

ENTRADA LLIURE

Facultat de Medicina. C/ de Casanova, 143, Aula 1 (Ramón y Cajal)
De 09.00 a 09.15 hores
Benvinguda de la degana de la Facultat de Medicina, doctora M. Teresa Estrach, i del cap de relacions públiques, senyor
Marc de Semir.
Inaguració de l’acte per l’Honorable Senyora Marina Geli, Consellera de Salut.
De 09.15 a 11.00 hores
TAULA CIENTÍFICA

Càncer de mama i rehabilitació
,
,
,
,

Importància
Importància
Importància
Importància

d’una bona informació per prevenir el limfedema.
del tractament de fisioteràpia per prevenir el limfedema.
d’una bona coordinació de l’equip de Rehabilitació.
d’una estreta col·laboració de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama.

AMB LA FINALITAT DE MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AFECTADES DE CÁNCER DE MAMA.
PROFESSIONALS DE LA UNITAT FUNCIONAL DE PATOLOGIA DE LA MAMA DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA:
Dra. Montse Muñoz, coordinadora global de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama (Oncologia Mèdica);
Dra. Blanca Farrús (Oncologia Radioteràpica); Dr. Joan Fontdevila (Cirurgia Plàstica);
Montse Gironès (Rehabilitació); Dra. Núria Sánchez (Psicooncologia); Dr. Jesús Tejero (Rehabilitació);
Dr. Gabriel Zanón (Ginecologia)
Moderadors: Dr. Pere Gascón, cap d’Oncologia Mèdica i Sra. Cèlia Escudero, presidenta de (gAmis)
D’11.30 a 12.30 hores

La prevenció al carrer
, Un nombrós grup de dones de (gAmis) i d’altres associacions faran gimnàstica al carrer per demostrar que el tractament de prevenció del limfedema és senzill de realitzar per part de les dones afectades i fàcil d’introduir als hospitals.
Recollida de signatures per reivindicar aquest tractament a tots els hospitals de Catalunya.
13.00 h Aperitiu al passadís de l’Hospital.

Taula informativa
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Davant de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, c/ de Casanova, 143
, L’associació (gAmis) facilitarà informació per donar a conèixer millor tot el procés vinculat a aquesta malaltia.
Hi podreu trobar publicacions relacionades amb el tema.
Amb la col·laboració de Laura Guiteras.

Amb agraïments especials a: Ariadna Salvador

ORGANITZA:

U

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

AMB EL SUPORT DE:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Facultat de Medicina

AMB EL PATROCINI DE:

CLÍNIC
Hospital Universitari

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

investigar per millorar la qualitat de vida de les persones amb vista al futur.

