Benvolguts companys i companyes,
Des la Junta Directiva de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia, us volem anunciar que els propers
14 i 15 de maig celebrarem el II Congrés de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia a l’Auditori de la
Pedrera de Barcelona.
La incidència del càncer està augmentant, les opcions de tractaments oncològics està sofrint una
autèntica revolució, essent essencial organitzar Congressos multidisciplinaris amb la finalitat
d’avançar en el coneixement del càncer.
La Junta de la Societat ha treballat perquè el programa sigui atractiu, amb alt contingut científic i amb
ponents i moderadors del territori de primer ordre, intentant abordar una oncologia de precisió i
personalitzada. En aquest II Congrés seguint les recomanacions i suggerències que ens heu transmès
hem volgut donar protagonisme als residents que presentaran els darrers avenços en els diferents
tipus de càncer tutoritzats per un especialista expert en cadascun dels càncers. També abordarem la
cardio-oncologia i l’onco-geriatria, disciplines de gran interès actualment en l’oncologia. Es debatrà
també el futur de l’oncologia al nostre país, com sobreviure al càncer i assajos fase I, així com els
darrers avenços en immunoteràpia. En la darrera sessió del II Congrés es debatrà sobre les diferents
opcions professionals.
En aquest II Congrés per primera vegada es faran comunicacions orals seleccionades dels abstracts
rebuts, premiant les millors. Aquestes comunicacions ens permetran conèixer la recerca que es fa als
diferents hospitals catalans. També es presentaran els resultats de les beques atorgades els darrers
anys per la nostra Societat.
El II Congrés presenta tots els requisits oficials i acadèmics, tals com el Reconeixement d’Interès
Sanitari atorgat per l’Institut d’Estudis de la Salud i l’Acreditació per part del Consell Català de
Formació de les Professions Sanitàries.
Com en l’anterior Congrés, desitgem comptar de nou amb els 300 membres de la nostra Societat i que
l’activitat esdevingui una referència per els professionals que ens dediquem a la prevenció, diagnòstic
i tractament del càncer, confiant en complir amb les vostres expectatives. Desitgem que suposi un
retrobament amb companys i amics que molt sovint és font d’inspiració per a nous projectes en
l’àmbit de l’Oncologia.
Us esperem!
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