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el que hauríem de
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el 2019
Jornada per a pacients

Organització:
Servei d’Urologia
Director del Servei: Dr. J. Palou
Direcció de la jornada:
Dr. A. Breda
Cap de la Unitat d’Urologia Oncològica
Dr. J.M. Gaya
Metge Adjunt del Servei d’Urologia
Seu:
Sala d’Actes. Fundació Puigvert
Cartagena 340 / 08025 Barcelona

31 de gener de 2019

tot
el que hauríem de
saber sobre el
càncer de pròstata
el 2019
Jornada per a pacients

L'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer les
generalitats del càncer de pròstata a la població i
resoldre els dubtes dels pacients que el pateixen o els
preocupa poder patir-ho.
Inclourà sessions amb diferents ponències de membres
del servei d'urologia, andrologia i psicologia de la
Fundació Puigvert.

Professorat
Dr. Breda, Alberto

Cap de la Unitat d’Urologia Oncològica
Fundació Puigvert

Dr. Gausa, Lluís

Director del Departament de Serveis Mèdics
Fundació Puigvert

Dr. Gaya, Josep M.

Metge Adjunt del Servei d’Urologia
Fundació Puigvert

Sra. Mir, Anna

Adjunta del Servei de Psicologia
Fundació Puigvert

Dr. Palou, Joan

Director del Servei d’Urologia
Fundació Puigvert

Dr. Parada, Rubén

Metge Adjunt del Servei d’Urologia
Fundació Puigvert

Dra. Peraza, M. Fernanda

Metge Adjunt del Servei d’Andrologia
Fundació Puigvert

Programa
9:00 - 9:15h Benvinguda i introducció

Dr. J. Palou, Dr. A. Breda, Dr. J.M. Gaya
9:15 - 9:45h Què és la pròstata,

on està situada, perquè serveix i
quines són les malalties prostàtiques
que podem patir?
Dr. Ll. Gausa

9:45 - 10:15h Es pot prevenir i / o diagnosticar de

manera precoç el càncer de pròstata?
Dr. R. Parada

10:15 - 10:45h Com tractem el càncer de pròstata

l'any 2019? Múltiples alternatives
segons les característiques del tumor i
el tipus de pacient.
Dr. A. Breda

10:45 - 11:15h Pausa cafè
11:15 - 11:30h Com i per què ha millorat la cirurgia

del càncer de pròstata? De la cirurgia
oberta a la robòtica.
Dr. J. Palou

11:30 - 12:00h Com pot afectar el càncer de pròstata

a la sexualitat? Existeixen solucions
quan aquestes són necessàries.
Dra. M.F. Peraza

12:00 - 12:30h Nous fàrmacs per millorar la

supervivència i la qualitat de vida en
aquests casos on el càncer de pròstata
no es pot curar.
Dr. J.M. Gaya

12:30 - 13:00h Estat i maneig psicològic del pacient

abans i després del tractament.
Angoixa i preocupació per la supervivència
i la qualitat de vida.
Sra. A. Mir
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Butlleta d’inscripció
Informació i inscripcions
Fundació Puigvert

Servei de Secretaria General i Docent
C/ Cartagena, 340. 80825 Barcelona
Tel. 93 416 97 32 / Fax 93 416 97 30
sballerini@fundacio-puigvert.es

31 de gener de 2019 de 9 a 13h
Inscripció gratuïta
Per inscriure’s al curs poden enviar aquesta sol·licitud per fax,
trucar per telèfon o enviar un mail amb les dades
que es demanen.

Província

Telèfon

Correu electrònic

Marqui les següents caselles amb una X
Pacient

Familiar
del pacient

Va assistir al curs
anterior

Les seves dades personals quedaran incorporades al ﬁtxer de la
Fundació Puigvert amb la ﬁnalitat de poder informar-lo de les nostres
activitats. Vostè podrà exercir el dret d'accés, rectiﬁcació,
cancel·lació i oposició previstos per la Llei.

