


El càncer de pròstata és una malaltia heterogènia que es mou en un entorn molt dinàmic, 
que avança contínuament, és important per això que l’abordatge del pacient sigui el més
indicat en cada moment. S’estima que aproximadament un de cada nou homes és
diagnosticat de càncer de pròstata al llarg de la seva vida; dels quals, entre el 10% i el 20% 
progressarà a càncer de pròstata resistent a la castraciò (CPRC) durant els cinc primers
ayns de seguiment.
Tot i el tractament hormonal clàssic, una proporció de pacients patiran progressió de la 
malaltia en forma d’ elevacions consecutives del PSA, mantenint nivells de testosterona 
baixos. Aquesta situació s’anomena càncer de pròstata resistent a la castració (CPRC) i 
pot venir acompanyada o no de la presència de metàstasis a les proves d’imatge. 
Aquest escenari implica la necessitat de formació en relació a les diferents actualitzacions
en aquests conceptes. 
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17:30-19:00: Obertura del curs i presentació del Cas Clínic I: 

CP de debut metastàtic:
Moderador: Dr. Alejo Rodríguez-Vida (Oncologia Mèdica. H.Mar)

Ponents: Dr.Oscar Buisan (Urologia H.Germans Tríes i Pujol)
Dra. Lucía Heras (Oncologia Mèdica.H.Moisès Broggi)
Dr. Àlvar Roselló (Oncologia Radioteràpica. ICO Girona)

19:00-19:20: Cafè & Descans

19:20-20:45: Presentació del Cas Clínic II: 
CP de debut localitzat:
Moderador: Dr.Oscar Buisan (Urologia H.Germans Tríes i Pujol)

Ponents: Dr. Alejo Rodríguez-Vida (Oncologia Mèdica. H.Mar)
Dr.Ferran Ferrer(Oncologia Radioteràpica.ICO Hospitalet)
Dr. Jesús Muñoz (Urologia.C.S.Parc Taulí)
Dr. Jaime Fernández-Concha  (Urologia. H.Bellvitge)

20:45-21:00: Tancament del Curs.

Programa Científic:

II Curs multidisciplinar en càncer de pròstata
per a Residents en formació de Catalunya 

L’experiència en l’ús de nous tractaments hormonals en aquests últims anys, es tradueix
en una evolució dels nous reptes formatius i preguntes a l’hora d’abordar el pacient amb
càncer de pròstata, portant-ho a un maneig més integral. Aspectes com el seguiment i
maneig del pacient requereixen d’una actualització contínua per part dels especialistes
que manegen la malaltia.
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