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     Model d'atenció oncològica 
al Vallès Oriental

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:
Per onzè any consecutiu l’Hospital General de Granollers 
organitza la Jornada de Salut amb l’objectiu de fomentar 
el debat sobre aspectes rellevants en l’àmbit sanitari entre 
els professionals de la salut.

En aquesta edició el tema central és l’atenció al malalt 
oncològic. Entenem que la importància en temes 
d’incidència i mortalitat de la malaltia oncològica exigeixen 
un maneig pluridisciplinari. És per això que creiem 
fonamental un treball en xarxa que abasti des de l’Atenció 
Primària (AP) fins a l’Hospitalització de tercer nivell. Amb 
aquesta jornada volem presentar com s’estructura 
aquesta atenció a la nostra comarca.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Per assistir a la Jornada és imprescindible fer la 
inscripció online omplint el formulari següent:

http://www.fphag.cat/xi_jornada_salut/

La Jornada és gratuïta. La data límit d’inscripció és el 16 
de març de 2015

COORDINACIÓ DE LA JORNADA:
Dr. Miquel Nogué, Dra. Eva Martín i Sra. Victòria 
Remedios

11.00 h INAUGURACIÓ 
 Dr. Joaquim Casanovas, delegat de Salut de la   
 Regió Sanitària de Barcelona. Servei Català de la  
 Salut (CatSalut)

 Dr. Rafael Lledó, director general de la Fundació  
 Privada Hospital Asil de Granollers

11.15 h  TAULA RODONA
 Moderador: Dr. Miquel Nogué, cap del Servei   
 d’Oncologia de la Fundació Privada Hospital Asil de  
 Granollers

11.30 h  Dr. Josep M. Borràs, director del Pla Director   
 d’Oncologia de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)

 -Perspectives de futur del terciarisme oncològic  
 a Catalunya

12.00 h  Dr. Álvaro Urbano, director de l’Institut Clínic de  
 Malalties Hematològiques i Oncològiques   
 (ICMHO) de l’Hospital Clínic de Barcelona 

 -Col·laboració entre hospitals en el tractament  
 de malalts amb càncer

12.20 h  Dr. Josep Porta, cap del Servei de Cures   
 Pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)

 -Intervenció precoç de cures pal·liatives en   
 l’atenció oncològica

12.40 h Dra. Judith Dalmau, directora de l’ABS Vall del   
 Tenes de l’Institut Català de la Salut (ICS)

 -Relació entre l'atenció primària i l'hospitalària  
 en el procés d'atenció als pacients oncològics

13.00 h Sra. Carme Grau, coordinadora de la Fundació   
 Oncovallès

 -Oncovallès avui

13.15 h TORN OBERT DE PARAULES

13.30 h CLOENDA
 Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers i president  
 del Patronat de la Fundació Privada Hospital Asil de  
 Granollers.

Programa
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