Sessió: Avenços d’alta tecnologia en càncer de pròstata
Divendres 29 de març de 2019
Horari: 11.45 - 14.30h
Lloc: Auditori Banc Sabadell
Diagonal 407. Barcelona 08008
El càncer de pròstata és el segon càncer més freqüentment diagnosticat en el nostre
entorn (el primer en homes), amb una incidència de 30.076 nous casos a Espanya l’any
2017 (SEOM 2018). El diagnòstic precoç mitjançant la determinació del PSA, el tacte
rectal, l'ús de calculadors de risc i biomarcadors i les ressonàncies magnètiques
multiparamètriques han aconseguit que actualment el càncer de pròstata tingui una
curació del 99,6%.
Durant aquesta sessió es presentaran i analitzaran tècniques de diagnòstic i els
tractaments més novedosos en Urologia.

PROGRAMA
11.45 - 12.00h Recepció
12.00 - 12.10h Benvinguda
Dr. Josep Ignasi Hornos, president de l’ACES
Sr. Ricardo Castrillo, director general de Laboratoris Ferrer
12.10h -12.20h Introducció a la cirurgia robòtica i la imatge
Dr. Fernando González-Chamorro, cap clínic d’Urologia de l’Hospital San Rafael de
Madrid i professor associat de la Universitat Francisco de Vitoria.
12.20 - 12.40h Avenços en ressonància magnètica nuclear
Dr. Raúl Martos, metge del Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i soci
d’UROS Associats del Centre Mèdic Teknon.
12.40 - 13.00h Què és i que ens aporta la biòpsia líquida?
Dr. José Rubio Briones, cap del Servei d’Urologia de l’IVO i de l’Hospital Nisa 9 de
Octubre de València.

13.00 - 13.20h Genètica, big data i intel·ligència artificial: influència en el maneig
futur del càncer pròstata
Dr. Antonio Alcaraz, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic de Barcelona,
catedràtic d’Urologia de la Universitat de Barcelona i uròleg del Centre Mèdic Teknon.
13.20 - 13.40h Taula rodona i debat
Moderador: Dr. Fernando González-Chamorro
13.40h Cloenda
Dr. Lluís Monset, director general de l’ACES
Aperitiu
…………………………………….....
INSCRIPCIONS
Cal confirmar l’assistència a través del formulari www.aces.es/aces/jornades-i-actes
abans del 27 de març.
Places limitades.
Com arribar?
Seguiu-nos a: #ACESjornada
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