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PROGRAMA

09.00-09.30 Lliurament d’acreditacions. 

09.30-09.45 Presentació. Dra. Àngels Fortuño Mar. Patòloga i Gerent 
d’Eldine Patologia. 

09.45-10.15 Nova classificació BI-RADS 2013. 

 Ponent: Dr. José Ángel Abreu de Con. Cap de Servei de 
Radiologia. Hospital d’Amposta.

 L’objectiu de la ponència és presentar i crear debat sobre 
la nova classificació BI-RADS 2013. 

10.15-10.45 Gestora de casos, dia a dia a Diagnòstic per la Imatge.

 Ponent: Sra. Sonia Villarreal Castellanos. Gestora de casos 
de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona. 

 Un dels papers fonamentals de la infermeria del segle XXI 
és la de la gestió de casos en les Unitats Multidisci-
plinàries de les diferents patologies oncològiques, en 
especial les de Patologia Mamària. La finalitat d’aquesta 
ponència és saber quins són els seus objectius, generals i 
específics; així com saber quines són les seves interven-
cions a nivell assistencial i organitzatiu.

10.45-11.15 Ús i utilitat de la citologia en l’abordatge de la Patologia 
Mamària. Citologia líquida. 

 Ponent: Dr. Francesc Tresserra Casas. Director d'I+D+i de 
Ginecologia. Cap del Servei d'Anatomia Patològica i Cito-
logia. Hospital Universitari Dexeus, de Barcelona.

 La tècnica de Punció Aspiració amb Agulla Fina (PAAF) 
continua vigent com a tècnica de diagnosi en l’abordatge 
de Patologia Mamària, tot i que més conduïda a determi-

 nades situacions clíniques concretes. Un avenç en els 
darrers anys és la incorporació de la citologia líquida a 
aquesta tècnica, que permet l’ús d’estudis immunohisto-
químics i de biologia molecular sobre el material obtingut. 
L’objectiu de la ponència és posar de manifest aquesta i 
altres utilitats de la citologia en la diagnosi de Patologia 
Mamària.    

11.15-11.45 Pausa. Cafè.

11.45-12.35 Plataformes Moleculars en Patologia Mamària. 

 Ponent: Dra. Cristina Teixidó Febrero. Facultativa al De-
 partament d'Anatomia Patològica. Hospital Clínic, de 

Barcelona.

 A través de les plataformes moleculars es realitza un 
estudi genètic dels diferents casos de Patologia Mamària, 
el qual permet realitzar una classificació pronòstica dels 
casos respectius en vistes a programar un tractament 
oncològic més específic i efectiu per a la pacient. En 
aquesta ponència s’explicarà quins són els fonaments, 
objectius i resultats de les plataformes moleculars, a 
partir de la experiència a la Unitat de Patologia Mamària 
de l’Hospital Clínic de Barcelona.

12.35-13.00 Sin ti no puedo.

 Ponent: Sra. Annabel Arcos Ruíz. Autora del blog Sin ti no 
puedo.

 En tot l’enfocament multidisciplinari i la completa proto-
col·lització de l’abordatge sanitari de la patologia mamà-

 ria, no es pot oblidar que cada pacient que sofreix un 
càncer de mama, viu aquesta experiència com a única i 
irrepetible en la seva vida. Es això el que realment confi-
gura la particularitat de cada cas. Annabel Arcos Ruíz ens 
explica en aquesta xerrada quina ha estat la seva expe-
riència i com plasmar-la al seu blog li va resultar d’ajuda.

13.00-14.00 Taula rodona i cloenda de la Jornada.

 Moderador: Dr. Lluís E. Pons i Ferré.
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