CONVOCATÒRIA DE PREMSA
16 de març de 2016
BARCELONA BREAST MEETING 2016 (BBM 2016)
“Després de més de 20 anys de cirurgia conservadora de la
mama: és una tècnica tan convenient i eficient com creiem?”
El BBM 2016 que organitza Sant Pau tindrà com a eix la
discussió sobre la conveniència de les tècniques quirúrgiques
conservadores de la mama
Es retransmetrà en directe, per primera vegada a l’Estat, una
cirurgia estètica d’elevació mamària sense cicatrius,
“la cirurgia de la vareta màgica”
El BBM 2016 també presenta un tipus de pròtesi expansiva
mitjançant un control remot i la insuflació de gas
Es revisaran les últimes dades sobre la seguretat dels implants
arran dels casos apareguts de limfoma anaplàsic de cèl·lules
grans relacionats amb un cert tipus de pròtesi de mama
Per altra banda, s’abordarà la resolució de les possibles
complicacions de la cirurgia de mama, com el fracàs d’una
reconstrucció mamària o les seqüeles o deformitats del
tractament quirúrgic del càncer de mama
Convocatòria de premsa - dimecres 16 de març – 10.30h
Presentaran:
• Dr. Jaume Masià, director del Servei mancomunat de cirurgia plàstica
de Sant Pau i el Mar
• Dr. Jian Farhadi, director del Servei de cirurgia plàstica del Saint
Thomas Hospital de Londres, UK
• Dues pacients de Sant Pau sotmeses, primer a cirurgia conservadora
de mama i que han precisat després una altra intervenció
reconstructora per poder millorar la seva qualitat de vida
Lloc: Aules Polivalents - l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Planta 2, Bloc A
Carrer Sant Quintí, 89
08041 Barcelona

NOTA DE PREMSA
Barcelona, 16 de març de 2016 - El Servei mancomunat de Cirurgia
Plàstica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar
organitza del 16 al 18 de març el Barcelona Breast Meeting 2016 (BBM
2016 ), trobada on més de 30 experts mundials, juntament amb més de
300 professionals de la cirurgia plàstica, discutiran nous avenços sobre
cirurgia oncoplàstica, reparadora i estètica de mama. Després de més de
15 anys organitzant reunions internacionals de cirurgia plàstica, aquest
Servei de Cirurgia plàstica de Barcelona és en l’actualitat el motor de la
innovació i el coneixement en cirurgia reconstructiva de mama, no tan
sols al nostre país sinó a escala internacional.
En aquest sentit, aquesta trobada científica aconsegueix aplegar 30
experts mundials - entre ells el Dr. Jian Farhadi, director del Servei de
Cirurgia Plàstica de l’Hospital Saint Thomas de Londres, UK; Peter
Cordeiro, director del Servei de Cirurgia Plàstica del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center de NY, USA, i Joan E. Lipa, directora de la Unitat
de cirurgia de la mama del Toronto General Hospital, Canadà - i més de
300 professionals de 28 països (Europa, Àsia i Amèrica). El congrés
compta amb el suport de la indústria mèdica i farmacèutica que ha escollit
Barcelona per presentar les darreres novetats en cirurgia reconstructiva
del càncer de mama i la resolució de les seves complicacions.
El BBM 2016
Amb el lema: “Després de més de 20 anys de cirurgia conservadora de la
mama: és una tècnica convenient i eficient per a les dones?”, El Servei
mancomunat de Cirurgia Plàstica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i
l’Hospital del Mar organitza del 16 al 18 de març el BARCELONA BREAST
MEETING 2016, on més de 30 professors experts d’arreu del món, juntament
amb més de 300 especialistes discutiran nous avenços sobre cirurgia
oncoplàstica, profilàctica i estètica de mama.
El BBM 2016 organitzat pel Servei mancomunat de Cirurgia Plàstica de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar consistirà en
ponències, cirurgies en directe i sessions de treball on es presentaran les
tècniques més actuals en cirurgia de mama per optimitzar resultats, reduir
complicacions i promoure més recerca i desenvolupament en aquesta àrea de
la cirurgia plàstica.
Enguany, durant el congrés, es debatrà sobre la conveniència o no de la
cirurgia conservadora en casos de càncer de mama. Desprès de més de 20
anys d’aplicació d’aquesta tècnica conservadora els resultats no són sempre
satisfactoris, sobretot pel que fa a la qualitat de vida de la dona.
La cirurgia conservadora del càncer de mama va néixer amb l’objectiu de
preservar la cosmesis de la mama garantint el tractament oncològic.
Desafortunadament un alt nombre de pacients pateixen una cirurgia
conservadora que desprès precisa tractament complementari amb
Radioteràpia, obtenint un resultat poc satisfactori que condiciona la seva vida.

Precisament aquestes pacients necessiten un seguiment molt acurat i
qualsevol petita percepció anòmala en la mama intervinguda els hi crea
ansietat. A més d’aquest continu estat d’alerta, moltes dones necessiten una
segona cirurgia reparadora que nombroses vegades va acompanyada de la
mastectomia que no es va fer en la primera intervenció. Aquesta situació no és
poc freqüent i comporta més intervencions per a les pacients i un cost sanitari
més elevat.
Professionals destacats de tot el món discutiran les indicacions actuals de la
cirurgia conservadora proposant els mecanismes de seguiment i control per
poder garantir a les pacients un tractament oncològic adequat i una bona i
millor qualitat de vida desprès del càncer de mama.
Un altre tema que s’abordarà és la reconstrucció de la mama en pacients molt
primes que al haver precisat radioteràpia només poden ser reconstruïdes amb
teixit propi i per tant necessiten de tècniques més complexes com els “stacked
flaps”. Durant el BBM 2016, el Prof. J. Levine de la Universitat de New York,
EUA, farà una intervenció en directe amb aquestes tècniques.
En el marc del BBM 2016 es parlarà de les tècniques quirúrgiques estètiques
més innovadores i es mostrarà en directe una cirurgia d’elevació de pits sense
cicatrius per primera vegada a tot l’Estat.
Es parlarà també de la cirurgia estètica de mama mínimament invasiva, cirurgia
de la vareta màgica “sense cicatrius”. Es revisaran les últimes dades sobre la
seguretat dels implants arran del casos apareguts de limfoma anaplàsic de
cèl·lules grans relacionats amb un cert tipus de pròtesi de mama.
Sant Pau s’ha consolidat com centre d’innovació i coneixement en Cirurgia
Plàstica a escala internacional gràcies a la seva experiència acumulada i
després de més de 15 anys organitzant reunions internacionals d’aquesta
especialitat. El curs implementa la darrera tecnologia a través de l’app BBM
2016 que permetrà els assistents adreçar-se als coordinadors de les taules en
temps real.
Barcelona Breast Meeting 2016 compta amb el suport de la SECPRE (societat
Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica), la SESPM (Societat
Espanyola de Senologia i Patologia Mamaria) i EURAPS (Associació Europea
de Cirurgians Plàstics).
Discussió científica sobre la cirurgia conservadora de mama i la qualitat
de vida de la dona
Com cada any, els millors especialistes d’arreu del món es reuniran a Sant Pau
per discutir sobre les noves tendències en cirurgia oncològica de mama.
Enguany els experts discutiran sobre la conveniència de la cirurgia
conservadora de mama versus la mastectomia total i la reconstrucció en el
mateix acte quirúrgic, aquesta última amb moltes menys complicacions i amb
un alt grau de confort posterior per la dona.
Mantenir la qualitat de vida de les pacients és l’objectiu d’aquesta discussió
científica, després d’observar al llarg dels anys com les pacients amb cirurgia

conservadora mantenen nivells d’estrès molt alts degut als controls posteriors
de la seva malaltia i la por de la possible recidiva a causa de les possibles
cèl·lules cancerígenes que hagin quedat en el cos de la dona després de la
cirurgia.
El Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital de Sant Pau i l’Hospital del Mar és
pioner en l’aplicació de les tècniques més avantguardistes en la reconstrucció
mamària, entre elles, la reconstrucció mitjançant teixit propi (autòleg) de la
pacient i el tractament quirúrgic del limfedema.
Una de cada 10 dones pateix càncer de mama al món occidental. A
Catalunya i la resta de l’Estat és el tumor que provoca més número de
morts en dones, cada any es diagnostiquen 20.000 casos nous.
CVs dels professors convidats més destacats
Jian Farhadi
Jian Farhadi Director of the Department of Plastic and Reconstructive Surgery
at Guy’s and St Thomas’ Hospital in London. He is the founder of BRA
Foundation. His clinical and scientific interest is in aesthetic and reconstructive
breast surgery.
Peter Cordeiro
Director del Servei de Cirurgia Plàstica del Memorial Sloan Kettering Cancer
Center de NY, EUA.
Joan E. Lipa
Directora de la Unitat de cirurgia de la mama del Toronto General Hospital,
Canadà.
Més informació sobre Barcelona Breast Meeting 2016:
www.barcelonabreastmeeting.com

Contacte:
Abraham del Moral
Cap de premsa
Hospital de Sant Pau
93 553 78 30
adelmoralp@santpau.cat
Amb el suport de:

