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Càncer de Mama

Organitzat per:

amb una mateixa..

Què sabem de
la cirurgia
reparadora?
El missatge que (gAmis) vol donar en aquesta jornada
és que avui dia, que hi ha un alt índex de curacions, la
dona necessita poder cuidar la seva imatge. Una de
les maneres de fer-ho és tornar a tenir el pit com
abans o amb un aspecte que la faci sentir còmoda.
Per prendre una decisió tan important, necessita tenir
al seu abast un ventall molt ampli de bona i clara
informació , i més després d’un procés llarg de
tractaments oncològics, els quals moltes vegades
curen i donen vida. Precisament per això ha de
continuar sentint-se còmoda amb si mateixa.

Amb el patrocini de:

Col·laboradors:

VOE

Amb el suport de:
U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

CLÍNIC

Facultat de Medicina

Ja sabem que resta molt camí per recórrer i que ens
fa falta molta investigació, però avui parlarem de
l'Actualitat de la Cirurgia Reparadora.
La cirurgia necessita avançar i (gAmis) vol celebrar
una jornada dialogant. Una jornada de deliberació en
la qual l'opinió de la dona tindrà molta importància.
Una jornada de reflexió per millorar la qualitat de vida
després d’un càncer de mama.
El món de la cirurgia reparadora és desconegut i
moltes vegades els professionals ometen informació
que a la dona li hauria anat bé tenir.

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
Casanova, 160 (S. de RHB - Hospital Clínic),
08036 Barcelona
Tel.: 687 87 88 18 · junta@gamisassociacio.org
www.gamisassociacio.org

L’actualitat en

la cirurgia reparadora

Dibuix: Carmen Marcos

us convida a la Facultat
CLÍNIC

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Facultat de Medicina

ENTRADA GRATUÏTA
Com cada any, l’associació
associació de dones afectades, vinculada

Activitats de divulgació

a l’Hospital Clínic de Barcelona, i sota

De 09.30 a 10.00 hores

el lema “Desmitifiquem el càncer
de mama”, vol comunicar-se a través
de diverses activitats per donar a

Actes dilluns 21 d’octubre a les 9.00 h
FACULTAT DE MEDICINA.
C/ de Casanova, 143, Aula 2 (Pi i Sunyer)

Acte de benvinguda: J. Brugada (director mèdic de l'Hospital Clínic de BCN), F. Cardellach (degà de la
Facultat de Medicina de la Universitat de BCN), J. Górriz (presidenta de (gAmis), Il·lma. Sra. C. Iniesta
(delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona), R. Vallès (directora general d'Ordenació i Regulació
Sanitàries del Departament de Salut), A. Zabalegui (Direcció d’Infermera de l'Hospital Clínic de BCN).

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

L'associació (gAmis)
també vol aprofitar la diada
per donar les gràcies a tots els
professionals que dediquen el seu
esboç quirúgic Dr. Jaime Monner
temps a fer que el càncer es faci
menys feixuc i a investigar per
Com pot saber
millorar la qualitat de vida
de les persones
la dona
de cara al futur.

què li convé?
Necessita una
bona informació

Us hi esperem! Participeu-hi!

De 10.00 a 12.30 hores

TAULA RODONA - Les controvèrsies en la Cirurgia Reparadora: Tertúlia amb
diferents professionals implicats
Moderador: P. Gascón (cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic de BCN i
professor de la Facultat de Medicina)
Components de la taula:
J. Fontdevila (cap de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Clínic i professor associat de la UB),
X. Caparrós (ginecòleg especialista en càncer de mama), S. Vidal-Sicart (expert tècnica gangli sentinella),
N. Sànchez (psicooncòloga), Convidat: J. Masià (cap de Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Sant Pau i
professor associat de la UAB)
Components de la taula especial del públic. Què en pensem les dones?
El procés de la reconstrucció mamària vist per la dona, presenten testimonis “positius” de què fer en tot el
procés.

, Les tecniques actuals fan que la
La dona esta suficientment informada per prendre una decisio?
dona se senti segura?

De 12.40 a 13.30 hores - Presentació de l’ampliació del programa de rehabilitació a càrrec de R. Vilarrasa
i M.Gironès: vídeo i llibret.
De 13.30 a 14.00 hores - Petit refrigeri (primer pis) - Patrocinadors “Danien” i “Juve y Camps”
“La Mirada Ardent” (2004) - Pintures de Carmen Marcos, fotografies d’Ariadna Salvador, dibuixos del
Dr. Jaime Monner. Exposada a la Conselleria de Salut durant tot el mes d’octubre.

TAULA INFORMATIVA
Davant de l’Aula Pi Sunyer,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.
Comitè organitzador: M. Gironès, M. Montserrat, membres de (gAmis) i M. Llopart (correctora lingüística)

