NOTA DE PREMSA
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ DE LA FORMACIÓ ESPECÍFICA
EN L’ABORDATGE MULTIDISCIPLINAR DE L’ONCOLOGIA
Cloenda del primer curs expert orientat a actualitzar els coneixements teòrics i pràctics, el qual ha
comptat amb prop d’una cinquantena dels professionals implicats en el maneig d’aquests pacients

Dirigit a infermeria, facultatius mèdics i farmacèutics, residents i personal tècnic de l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa (HUMT), el proper dijous, 21 d’octubre, finalitzarà el primer curs expert en l’abordatge
multidisciplinar de l’oncologia promogut pels serveis d’Oncologia, Hematologia i Farmàcia, juntament amb
infermeria.
Es va iniciar el passat mes d’abril, s’han celebrat un total de 10 sessions -impartides per professionals dels
esmentats serveis, personal d’infermeria de l’Hospital de dia d’Oncologia i Hematologia de l’HUMT així com
professionals de la Unitat genètica de Catlab- i ha aconseguit aplegar prop d’una cinquantena de participants.
L’objectiu ha estat actualitzar el coneixement i aspectes pràctics del personal implicat a l’àrea d’oncologia i
hematologia per tal de poder fer un abordatge integral d’aquest tipus de pacients. Alba Manzaneque,
farmacèutica adjunta del servei de Farmàcia i responsable de l’àrea d’Oncologia i Hematologia de l’HUMT, ha
estat l’encarregada principal de coordinar i vetllar pel bon funcionament del curs.
La darrera sessió del programa tractarà sobre el Mieloma Múltiple i anirà a càrrec del Dr. Josep Maria Martí
Tutusaus, cap de servei d’Hematologia de l’HUMT i també s’abordarà el trasplant hematopoiètic i la teràpia amb
CAR-T cells, en aquest cas a càrrec del Dr. Ferran Vall-Llovera, adjunt del mateix servei.
Exceptuant les sessions de mitjans de juny i de principis de juliol -les quals van ser monogràfiques i es van
centrar en les toxicitats relacionades amb el tractament i la seguretat del pacient oncològic respectivament- tota
la resta han abordat dos temes d’una hora cadascun d’ells. A tall d’exemple, alguns dels continguts inclosos en
el programa formatiu han estat el càncer de mama, el de còlon i recte, el de pulmó, la leucèmia mieloide
crònica i l’aguda o el limfoma no Hodgkin.
Gràcies a la bona acollida d’aquesta primera edició ja s’està treballant en properes sessions amb l’objectiu que
els professionals de l’entitat puguin actualitzar periòdicament els seus coneixements en aquestes patologies.
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