19 d'octubre de 2010

Estratègies
per comunicar
la notícia del
càncer

Dia Mundial del Càncer de Mama
Organitzat per:

Desmitifiquem el
cÀncer de mama

10

Amb el patrocini de:

Què
s’explica del
càncer?

anys

La comunicació del diagnòstic
d’una malaltia greu com és el
càncer és un moment crític que pot
condicionar molt la manera en què la persona pot
afrontar la situació, fins i tot la seva resposta al
tractament.

avui en

PARLEM

La notícia del càncer crea un impacte emocional
important. L'associació (gAmis) vol dedicar
aquesta jornada a parlar del tema amb alguns
professionals que tenen diferents punts de vista.
Amb el suport de:

Veurem com diferents professionals de la
Oncología, Psicología,Infermeria,Rehabilitacíó,
Periodisme i fins i tot els mateixos implicats
configuren estratègies per tal de millorar
l’atenció i minimitzar els efectes de l’impacte.
Aquesta és la proposta de l'associació
(gAmis): avançar sempre un pas més. Aquestes
activitats estan adreçades gratuïtament al públic
en general per tal d’informar-lo i
tranquil·litzar-lo; en definitiva, tenen com a
objectiu desmitificar el càncer de mama, que
continua essent un tabú.
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Facultat de Medicina

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
(gAmis) Grup d’Ajuda Mama i Salut
Apartat de correus 12.026. 08080 Barcelona
Tel.: 687 87 88 18 · junta@gamisassociacio.org
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(gAmis) us convida a la Facultat
CLÍNIC
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ENTRADA GRATUÏTA
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 comunicar-se a través de diverses
activitats per donar a conèixer millor
tot el procés vinculat a aquesta
malaltia i oferir-ne una visió positiva.

L'associació (gAmis)

Dimarts, 19 d'octubre de 2010

Activitats de divulgació

FACULTAT DE MEDICINA.
C/ de Casanova, 143, Aula 2 (Pi i Sunyer)

De 09.30 a 09.45 hores
Acte de benvinguda: Raimon Belenes, conseller delegat de l'Hospital Clínic de Barcelona, Josep Brugada,
director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona, Adela Zabalegui, directora d'infermeria de l'Hospital Clínic
de Barcelona i Francesc Cardellach, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
De 10.00 a 12.00 hores

TAULA RODONA
Introducció a la taula: Cèlia Escudero (presidenta de (gAmis))
Moderador: Pere Gascón (Cap del Servei d’Oncologia Mèdica i professor de la Facultat de Medicina)
Components de la taula: Ana Macpherson (periodista de salud de La Vanguardia), Blanca Farrús (Oncologia
Radioteràpica), Jaume Güell (coordinador assistencial d’Hematologia-Oncologia), Natalia Eres (Homeopatia
Integral), Montse Muñoz (Coordinadora del programa del càncer de mama - Oncologia Mèdica),
Núria Echeverría (gAmis), Núria Sánchez (Psicooncologia), Raquel Vilarrasa (Rehabilitació)

Què s’explica del càncer?, Com comunica la notícia el professional?, Com comunica la notícia el periodista?,
Com vol rebre la persona la notícia?, Cal que la persona vagi acompanyada a la consulta?
Com comunicar-ho als familiars i amics?, Quines preguntes es fan quan es parla de la malaltia?,
Quin paper ha de fer el psicooncòleg?

també vol aprofitar la diada
per donar les gràcies a tots els
professionals que dediquen el seu
temps a fer que el càncer es faci

Com comunica
la notícia el
professional?

De 12.00 a 12.30 hores
Web: Conferències científiques (Montse Gironès - Fisioterapeuta, Rehabilitació)
i vídeo (Com posar-se els mocadors - Marga Montserrat -(gAmis))

menys feixuc i a investigar per
millorar la qualitat de vida de
les persones de

De 12.30 a 14.00 hores
Aperitiu per a tots els assistents

cara al futur.

TAULA INFORMATIVA
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Davant de l’Aula Pi Sunyer dins 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.

