NOVES PERSPECTIVES AL TRACTAMENT DEL CÀNCER DE PRÒSTATA
Activitat organitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC)
Amb el patrocini de Janssen – Cilag
INTRODUCCIÓ
El càncer de pròstata és el càncer urològic més corrent entre la població masculina espanyola i
actualment la segona causa de mort per malaltia tumoral en homes després del càncer de
pulmó. Anualment, és la causa de 3.600 morts a tot l’Estat. Als Estats Units, aquest càncer és
el més comú i segons l'American Cancer Society constitueix el 20% dels tumors diagnosticats
en la població masculina. La introducció de noves tècniques de diagnosi permet seleccionar
realment el tractament més adequat a cada pacient segons l'estadi de la malaltia.
OBJECTIUS
Aprofundir en el coneixement de les noves estratègies i alternatives terapèutiques per al
tractament del càncer de pròstata i aconseguir més eficàcia amb menys temps. Formar-se una
opinió consistent basada en l’evidència clínica i l’efectivitat disponible sobre el grup de fàrmacs
exposat, interpretar l’anàlisi farmacoeconòmica del tractament i aproximar-se a les experiències
des d’una perspectiva farmacèutica.
METODOLOGIA
Reflexió conjunta amb diferents especialistes amb punts de vista diversos sobre el paper
d’aquests tractaments en terapèutica tenint en compte aspectes d’efectivitat i cost-efectivitat.
ADREÇAT A
Farmacèutics d’hospitals, de centres d’atenció primària i de l’administració sanitària
PROGRAMA
 Maneig del pacient amb CPRCm: noves perspectives
 Anàlisi farmacoeconòmica del tractament del CPRCm
 Perspectiva del farmacèutic en el maneig de les noves eines terapèutiques
 Debat
PROFESSORAT
Creus, Natalia, farmacèutica adjunta del Servei de Farmàcia, Àrea Onco-Hematologia,
Hospital Clínic de Barcelona
Ginés, Jordi, farmacèutic adjunt del Servei de Farmàcia, Àrea Onco-Hematologia, Hospital
Universitari Son Espases, Palma de Mallorca
Martín, Cristina, metge adjunt del Servei d’Oncologia Mèdica, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona
MODERADOR
Estela Moreno, farmacèutica adjunta del Servei de Farmàcia, Àrea Onco-hematològia,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
COORDINACIÓ
Tomàs Casasín Edo, vocal d’Hospitals del COF de Barcelona
Julio Martinez Cutillas, president de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC)
DATES: 25 d’abril del 2013
HORARI: de 17 a 20:30 hores
LLOC: locals col·legials
HORES LECTIVES: 3,5
MATRÍCULA: gratuïta i exclusiva per a col·legiats dels COF i membres de la Societat Catalana
de Farmàcia Clínica (SCFC)
INSCRIPCIONS A partir del 27 de març del 2013, a la web www.cofb.cat o bé www.cofb.org
PLACES: limitades a 214

