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Benvolguts companys, 
 

Us fem a mans la present carta donat que volem convidar-vos a participar com a 
ponents en la propera sessió de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia en el sí de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears el proper dia 19-
11-2013 a les 18h. 
 

Aquesta sessió on ens agradaria gaudir dels vostres coneixements i experiència té 
com a tema central: Neoplàsia de pàncrees, tractament, maneig dels símptomes i 
prevenció de les complicacions. 
  

Els moderadors de la sessió seran el Dr. Domènech (President de la Societat de cures 
pal·liatives) i la Dra. Serra (Junta de la Societat de Oncologia).  
 

Els experts convidats són la Dra. A. Salut, de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, la  
Dra. D. Rodríguez, de l’Hospital de Reus i el Dr. C. Serrano de l’Hospital Parc Taulí de 
Sabadell. 
 
Hi haurà un resident convidat que presentarà i discutirà un cas clínic. 
 
El temps per a cadascú dels presentadors i el seu ordre de ponència és el següent: 
 

1. El moderador tindrà 5 minuts per introduir la controvèrsia del tema.  
2. El resident disposarà de 15 minuts per presentar i discutir el cas. 
3. Els experts tindran 20 minuts cadascun. 
4. Al final hi haurà torn de preguntes i discussió. 
5. Totes les presentacions seran penjades a la web de l’Acadèmia. Considerem que 
aquest fet és molt enriquidor per als membres de la nostra Societat i per això agraïm 
que ens doneu el vostre permís. 
  

PREGUEM ENS CONFIRMEU LA VOSTRA DISPONIBILITAT I ASSISTÈNCIA PER 
VIA DEL MODERADOR DE LA SESSIÓ (e-mail: olbia.serra@sanitatintegral.org). 
  

Moltes gràcies per la vostra rellevant aportació a la nostra Societat i no dubteu en 
contactar si teniu cap dubta. 
 

Salutacions cordials, 
  

 
Dra. Montserrat Domènech      Dra. Òlbia Serra 
Presidenta SCBO       Secretaria SCBO 
 
I la resta de Membres de la Junta Directiva de la SCBO. 
 
Barcelona, 23 de setembre del 2013. 


