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Benvolguts companys i companyes,
Des la Junta Directiva de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia, us volem anunciar que després
de l’ajornament pel tema del Coronavirus el II Congrés de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia
es celebrarà els dies 08 i 09 d’octubre a l’Auditori de la Pedrera de Barcelona.
La incidència del càncer està augmentant, les opcions de tractaments oncològics i els seus avenços
estan sofrint una autèntica revolució, essent essencial organitzar Congressos multidisciplinaris
amb la finalitat d’avançar en el coneixement i maneig 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 els suggeriments
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
mateixos. També abordarem la Càrdio-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 sortides 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!

Meritxell Arenas Prat
Presidenta de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia

JUNTA SCBO - COMTÈ ORGANITZADOR
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PROGRAMA
Dijous 08 d’octubre de 2020
08:30

Acreditació i lliurament de la documentació.

09:00

SESSIONS MAGISTRALS
09:00-09:204Cardio-oncologia: organització assistencial
09:20-09:404Onco-geriatria: implicacions en la pràctica clínica diària
09:40-10:004Debat

10:00

TUMOR BOARD REVIEW MAMA METASTÀSICA
Les últimes novetats
10:00-10:154Tractament sistèmic
10:15-10:304Tractament radioteràpic
10:30-10:454Debat

10:45

Cafè - Visita expositors i Pòsters

11:15

SOBREVIURE A UN CÀNCER JUVENIL

11:45

PRESENTACIÓ BEQUES ATORGADES

12:15

DARRERS AVENÇOS EN
12:154Melanoma
12:354Metastasis cerebrals
12:554Sarcomes
13:154Debat i preguntes: tot el que voldries saber i no t’atreveixes a preguntar

13:30

Dinar

15:00

QUÈ HI HA DE NOU? REPTES I OPORTUNITATS
15:00-15:204Càncer esofagogàstric
15:20-15:404Càncer de pulmó
15:40-16:004Càncer de cap i coll (o Gine)
16:00-16:204Càncer de pàncrees (o un altre)
16:20-16:304Debat

16:30

COMUNICACIONS ORALS
Temàtiques: Càncer de pulmó, càncer de mama, càncers urològics, càncer 		
digestiu, càncer cap i coll, càncer ginecològic, tumors cerebrals, miscel·lània.

19:30

Inauguració del Congrés. Sopar del congrés
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Divendres 09 d’octubre de 2020
09:00

TUMOR BOARD REVIEW PRÒSTATA METASTÀSICA
Les últimes novetats
09:00-09:154Tractament sistèmic +/- Hormonoteràpia
09:15-09:304Tractament radioteràpic +/- Hormonoteràpia
09:30-09:454Debat

09:45

ESTEM AVANÇANT EN IMMUNOTERÀPIA? BIOMARCADORS PREDICTIUS DE
RESPOSTA

10:15

CARA A CARA: ASSAJOS FASE I
Psico-onco. Pal·liatius
10:15-10:304Quan hem d’incloure pacients en assajos fase I?
10:30-10:454Què espera un pacient quan es proposa un assaig fase I? Psico-onco
10:45-11:004No oblidem les necessitats dels pacients inclosos en un assaig. Pal·liatius
11:00-11:154Debat

11:15

Cafè. Visita expositors i Pòsters

11:45

ESTRATÈGIES DE FUTUR EN L’ONCOLOGIA CATALANA

12:15

SESSIO ESPECIAL. DEBAT TAULA RODONA
Sortides professionals
12:15-12:304Resident OM-ORT-PIR
12:30-13:304Professionals en diferents àmbits:
13:30-13:454Debat
CLOENDA
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SEU

Edifici de La Pedrera (Antoni Gaudí)
Passeig de Gràcia, 92
08008 Barcelona

Com arribar ?

Desde el aeropuerto
• Amb autobús cada 5’ desde la terminal 2, fins
la plaça Universitat. (32’) i després caminant.15’
• Amb taxi, cotxe particular, (15’)
• Amb Metro cada 10’ L9S fins Zona Universitaria, i després
la L3 fins Diagonal. (Total 50’)

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

La inscripció s’ha de fer per via electrònica a través del formulari online que trobareu a:
xxxxxxxxxxxxxxx
Inscripció especialistes socis SCBO

300 €

Inscripció Especialistes socis SCBO + allotjament (dijous 14/05)

450 €

Inscripció Especialistes No Socis

350 €

Inscripció Especialistes No Socis + allotjament (dijous 14/05)

500 €

Inscripció MIR Socis SCBO

250 €

Inscripció MIR Socis SCB Oncologia + allotjament (dijous 14/05)

400 €

Inscripció MIR No socis

300 €

Inscripció MIR No socis + allotjament (dijous 14/05)

450 €

Inscripció Infermers/infermeres socis SCBO

250 €

Inscripció Infermers/infermeres socis SCBO + allotjament (dijous 14/05)

400 €

Inscripció Infermers/infermeres NO socis/es

300 €

Inscripció Infermers/infermeres NO socis/es SCBO + allotjament (dijous 14/05)

450 €

Inscripció Estudiants Medicina

100 €

Inscripció Estudiants Medicina + allotjament (dijous 14/05)

250 €

*La quota bàsica d’inscripció inclou el material del congressista, l’assistència a les activitats
contemplades al programa, cafès entres sessions, dinar de treball , sopar de congrés i el certificat de
crèdits.
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EL CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA I CERTIFICAT DE CRÈDITS
Un cop finalitzi el congrés i es confirmi l’assistència al mateix, tots els assistents rebran
un correu electrònic amb les dades que hagin introduït al formulari d’inscripció amb
indicacions per descarregar-se el certificat d’assistència i/o de crèdits.
Per aquest motiu es molt important posar correctament el nom que vulguin que consti i
imprescindible posar el DNI a la butlleta d’inscripció.
Per gaudir del certificat de crèdits, els assistents al acte hauran d’haver assistit a un mínim
del 90% de les sessions acreditades.

COMUNICACIONS
L’enviament de comunicacions es farà on-line
a través del següent enllaç: https://bit.ly/2RKj5XQ
Un cop els abstracts estiguin valorats pel Comitè Científic, la secretaria tècnica comunicarà
la seva acceptació i el mode de presentació (oral o pòster), donant totes les instruccions
corresponents.
Data límit per la presentació de comunicacions 05 de setembre de 2020
Per poder presentar una comunicació serà imprescindible inscriure’s al congrés.

PREMIS

S’atorgaran dos premis de xxxxx € cada un a la millor comunicació oral i a al millor pòster.

SOPAR DEL CONGRÉS
A celebrar dijous 08 d’octubre de 2020 a les 21:30 al restaurant ..............................

EXPOSICIÓ COMERCIAL
Paral·lela a les activitats del Congrés es celebrarà una mostra de productes i materials
relacionats amb l’event, on seran servits els cafès entre sessions.
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NORMES PER L’ENVIAMENT DE RESUMS DE COMUNICACIONS LLIURES I
PÒSTERS
Per realitzar l’enviament dels abstracts cal que utilitzeu
el formulari que trobareu fent clic aquí4https://bit.ly/35YL6jH
Extensió màxima de l’abstract és de 350 paraules.
La data límit per a la presentació de comunicacions és el 01 de setembre de 2020. Desprès
d’aquesta data no es podrà fer cap modificació en la comunicació, ni en els autors de la
mateixa.
Seguint les instruccions donades, una vegada introduït el vostre resum, obtindreu una
referència per poder consultar i modificar automàticament la comunicació fins a la data
límit de presentació. A partir del dia 15 de setembre i utilitzant la vostra referència podreu
consultar l’estat. En cas d’haver-se acceptat, se us informarà del tipus de presentació, hora
i dia.

IMPORTANT:
Conserveu la vostra referència, i comproveu que la vostra adreça e-mail es correcta, us
caldrà per poder accedir a la comunicació i posteriorment comprovar la seva acceptació.
És imprescindible indicar si la vostra comunicació té relació o està finançada per la Indústria.
Així com,
mostrar la filiació de cada un dels signants de la comunicació.
Per fer modificacions o veure l’estat d’un abstract ja enviat,
feu clic aquí4https://bit.ly/37dWk5n

COMUNICACIÓ ORAL
Si la comunicació ha estat designada per presentar com a comunicació oral, haureu de
presentar-la a la sessió indicada (es comunicarà el dia i hora) i disposareu de 7 minuts per
l’exposició més 3 minuts per respondre preguntes.

PÒSTER
Les comunicacions acceptades per a ser presentades com a pòster es penjaran durant tot el
dia assignat segons sessió de presentació en l’espai habilitat per aquesta finalitat.
La mida del pòster es 90 d’ample per 1,20 d’alçada (mides màximes suggerides.
Recordin portar els elements necessaris per a la col·locació del pòster.
L’autor haurà d’estar junt al pòster durant la sessió, per respondre a les preguntes que se
li puguin formular.
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PATROCINADORS

SECRETARIA TÈCNICA
INFORMACIÓ
Enric Clarella - L’Academia
Tel. 932 031 852
enricclarella@academia.cat
Informació: http://webs.academia.cat/societats/oncologia/
Inscripcions: lourdescampanya@academia.cat

Departament d’Activitats i Congressos
Major de Can Carelleu, 1-7
08017 Barcelona
www.academia.cat

