Formació per a l’acreditació dels professionals tècnics del
programa de Cribratge Poblacional del Càncer de Mama
Aquest curs pretén capacitar i donar eines als Tècnics de Radiologia per garantir uns estàndards de
qualitat exigibles per part del Pla Director d’Oncologia a totes les unitats del programa de Cribratge de càncer de mama de Catalunya.
Adreçat a Tècnics de Radiologia de les unitats de diagnòstic per la imatge del programa de cribratge
de Costa Ponent i Barcelonès Nord i Maresme.

			Programa

Part teòrica

1ª sessió
09:00-10:00
Presentacions
			Benvinguda i presentacions
			
Objectiu del curs de formació
10:00-11:00		
Càncer de mama
			Aspectes epidemiològics
11:00-11:30
Pausa
11:30-14:00		
Anatomia i fisiologia
			
Signes i Símptomes del càncer de mama: Proves i tractament		
			
Correlació radiogràfic-patològica
			
Acollida a la dona (Comunicació tracte recollida de dades)
			
Promoció de la salut

2ª sessió
09:00-11:00		
Mamografia
			Aspectes tècnics
			Procediment de realització
			
Ergonomia del tècnic en Cribratge
			
Protecció radiològica i control de qualitat
11:00-11:30
Pausa
11:30-13:00		
Recomanacions en situacions clíniques específiques
			Pròtesis de mama
			Lactància
			Mobilitat reduïda
			
Portador de marcapassos o Port-a-Cath (compressió modificada)
13:00-14:00
Criteris de derivació a unitats d’alt risc

3ª sessió
09:00-10:30
Qualitat mamografia segons criteri PGMI
			
Control de la qualitat tècnica
			Etiquetatge
			Nitidesa
10:30-11:00		
Pausa
11:00-12:30		
Presència d’artefactes i plecs cutanis
			
Visualització correcte i completa de tota la mama
			
Mugró de perfil
			
Imatges simètriques
			
Errors en la digitalització
			
Recomenacions en situacions clíniques específiques
12:30-13:00
Gestió del Càncer de mama i de les opcions terapèutiques
13:00-14:00
Fi del curs
			Valoració del curs
			
Enquesta d’avaluació dels alumnes

Part pràctica

15:00-19:00
			

Sessions pràctiques de 2 hores per cada tècnic a la Unitat
Radiolgica de referència de Costa Ponent i Barcelonès Nord i Maresme

S’entregarà un diploma d’assistència i d’aprofitament als/les alumnes que hagin assistit
al 100% de les sessions i hagin assolit l’avaluació de la part teòrica i pràctica.
Inscripcions
Omplir el formulari següent:
http://inscripciones.aulaeoncologia.org/users/add/?course_id=119

2018-19

Curs de 13 dies

Part teòrica: 3 dies (15 hores)
Part pràctica: 10 dies (20 hores)
5, 6 i 7 de novembre de 2018
de 9:00h. a 14:00h.

Lloc

Unitat Radiològica de l’oficina Tècnica.
Formació 1ª planta (Aula Duran)
Institut Català d’Oncologia
Granvia de L’Hospitalet 199-203
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona

Equip docent
Carmen Vidal
Metgessa especialista del programa de
Prevenció del Càncer
Anna Gumà
Metgessa especialista en Radiodiagnòstic
Raúl Ortega
Metge especialista en Radiodiagnòstic
Joaquina Valera
Infermera del programa de Prevenció del
càncer
Encarna Martínez i Ferran Garcia
Tècnics en Radiologia
Mónica Salinas
Infermera del programa de Consell Genètic
Ismael Sancho
Llicenciat en Física
Antonio Mariscal
Metge especialista en Radiodiagnòstic
Gemma Soto
Tècnic especialista en Salut laboral

Acreditació

Aquesta activitat està acreditada pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada i la
“Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud” amb
7,0 crèdits. Màxim 30 persones.
Més informació:
prevenciomama@iconcologia.net
93 260 73 71

