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Poblacional de Cribratge de Càncer ColorectalPoblacional de Cribratge de Càncer Colorectal
Aquestes sessions pretenen ser un instrument eficaç per tal que les unitats endoscòpiques i els endoscopistes que
realitzen colonoscòpies de Cribratge puguin tenir un punt de trobada per debatre, discutir i consensuar aspectes claus
del procés de Cribratge i fer un seguiment dels estàndards de qualitat del Programa de Cribratge de càncer colorectal.

Adreçat a especialistes en l’aparell digestiu i a les infermeres gestores de casos de les unitats endoscòpiques dels
hospitals implicats en el Programa de Cribratge de càncer colorectal de l’oficina tècnica de l’ICO.

Les sessions seran impartides per Digestòlegs (del Programa i externs) i per altres professionals que lideren el
Programa de Cribratge de càncer colorectal.

PROGRAMA
2021 - 2022
Curs de 4 hores
Horari de les sessions: de 15 h a 16 h

Data d’inici: 29/09/2021
Data de finalització: 29/03/2022

Organització
Modalitat de l’activitat: Telemàtica

Institut Català d’Oncologia
Granvia de L’Hospitalet 199-203
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona

Acreditació
Activitat acreditada pel Consell Català de
Formació Continuada de les Professions
Sanitàries-Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud amb 0,5 crèdits  
i registrada amb el núm. 09/030049-MD.

Únicament s’expedirà certificat amb crèdits als
que assisteixin al 100% de les sessions

Informació
Per més informació:
mjruiz@iconcologia.net  /  93 260 79 59

Inscripcions
La inscripció a les sessions és gratuïta però cal realitzar-la 
a través del següent enllaç:
http://inscripciones.aulaeoncologia.org/users/add/course_id=128
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Agregació familiar de càncer
colorectal: establint recomanacions
preventives

Com preparar al nostres pacients
per a la colonoscòpia en 2021. 

Colonoscòpia de qualitat: maneig
òptim dels pòlips petits. 

Dificultats en el Programa i proposta
de millores

4ª Sessió 29/03/2022

Part teòrica: 40 min
Part debat i consens: 20 min


