
  

 

 
 

JORNADA  

MANEIG DE LA PATOLOGIA MAMÀRIA BENIGNA 

 

DESTINATARIS: Metges de família, infermeres, ginecòlegs, llevadores, TCAIs. 
També adreçat a professionals dels equips d´obstetrícia i ginecologia dels 
hospitals de referència.  

DATES: Divendres 25 d´octubre de 2019  

HORARI : 9 a 15 h  

NÚMERO HORES : 5 hores  

LLOC : Centre Cultural de Martorell - Plaça de les Cultures, s/n, 08760 
Martorell, Barcelona  

 

 

 

NOMBRE MÀXIM PARTICIPANTS: 200 inscrits.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                           

JUSTIFICACIÓ:  

Les tumoracions benignes de la mama constitueixen un important percentatge 
de les consultes en una unitat especialitzada de patologia mamària. 
Actualment, degut a la facilitat d’accés a la extensa informació sanitària sobre 
el càncer de mama, la majoria de les dones demanen visita al seu metge/ssa 
de família del Equip d’Atenció Primària (EAP) i/o ginecòloga/eg de l’Equip 
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) per l’aparició d’una 
tumoració en la mama.  

Les malalties benignes de la mama suposen un ampli espectre d’alteracions 
que podem classificar en funció del símptoma principal que porta a consultar a 
la dona. Així, clàssicament les alteracions de la mama poden presentar com a 
símptoma predominant: tumoració, secreció, dolor o alteracions en la forma de 
la mama i a la pell  

Aquest curs pretén aportar a tots els professionals de la salut una eina bàsica i 
útil, que orienti al maneig de les pacients amb patologia mamària benigna. 
Pretén abordar el diagnòstic i maneig de pacients amb símptomes i signes 
mamaris, incloent elements de detecció precoç de cáncer de mama i 
tractament de patologia benigna.  

 

OBJECTIUS:  

- GENERALS :  

- Adquirir eines per estandarditzar l’acollida i l’abordatge diagnòstic de la 
patologia mamària benigna per tal de minimitzar l’angoixa de les dones que 
demanen visita amb el metge de família o el ginecòleg de referència.  

- ESPECÍFICS:  

- Adquirir coneixements sobre el diagnòstic diferencial de les diverses entitats 
de patologia mamària benigna.  

- Actualitzar els tractaments indicats per cadascuna de les patologies benignes.  

- Presentar l’abordatge diagnòstic de les pacients que presenten signes clínics 
(dolor, nòdul, asimetria, secreció...)  

- Determinar criteris de remisió a la Unitat de mama del hospital per tractament 
quirúrgic.  

-Desenvolupar els coneixements bàsics per al tractament de pacients amb 
patologia benigna.  

- Descriure recomanacions sobre la detecció precoç del càncer de mama amb 
l’actualització de Criteris de Diagnòstic Ràpid (CDR).  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                           

 

CONTINGUTS- PROGRAMA 

Divendres, 25 d’Octubre de 2019 

08:00 – 08:30 h: Entrega documentació  

08:30 – 09:00 h: Inauguració i Benvinguda  

09:00 - 09:30 h Fisiologia de la mama. Dra. Laura Fernández, Ginecòloga 
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.  

09:30-10:00 h. Mastodínia / Mastàlgia. Dra. Patrícia Beroiz, Màster en 
Senologia i Ginecòloga Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.  

10:00-10.30h. Lactància materna i les seves complicacions. Dr Gerard 
Caballero, Ginecòleg Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i Sra. Sara 
Garcia Gumiel, Llevadora Hospital Sant Joan de Déu de Martorell .  

10:30-11:00h. Mastitis puerperal i no puerperal. Fistulització periareolar 
recidivant. Dra.Laura Fernández, Ginecòloga Hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell.  

11.00 -11.30h PAUSA- CAFÈ  

11:30-12:00 h. Tècniques diagnòstiques per imatge. Dra. Patrícia Beroiz, 
Màster en Senologia i Ginecòloga Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.  

12:00-12:15h. Nòduls mamaris. Dra.Saioa Gorostidi, Màster en Senologia i 
Ginecòloga Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.  

12:15-12:30h. Secreció pel mugró. Dra.Saioa Gorostidi, Màster en 
Senologia i Ginecòloga Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.  

12:30-13:00hUnitat de mama Hospitalària. Criteris CDR (Circuit de 
Diagnòstic Ràpid), Dra.Patrícia Beroiz, Màster en Senologia i Ginecòloga 
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.  

13:00-13:30h.Infermeria en Senología. Acollida visita consulta específica 
de mama, Sra. Adelina Morros, Infermera Unitat Patologia Mamària Hospital 
Sant Joan de Déu i Sra. Elisabet Márquez, Llevadora Consulta Atenció a la 
Patologia Mamària Postalta Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) 
Baix Llobregat Nord.  

13:30-14:00h. Consulta PostAlta Patologia mamària. Dr. Carlos Alberto 
Lozada Palomino. Ginecòleg ASSIR Baix Llobregat Centre. 

14:00-14:30h Conclusions i Cloenda.  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                           

 

METODOLOGIA:  

 Sessions expositives i participatives. 

 Actualització circuits de diagnòstic ràpid de Derivació.  

 Exposició Casos Clínics 

  

CERTIFICAT:  

Certificat d’assistència (amb enquesta de satisfacció i full d’assistència)  

Les absències a activitats de Formació Continuada cal justificar-les sempre. 
Tan sols es lliurarà certificat (d’aprofitament o assistència) a les persones que 
assisteixin a un mínim del 80% d’hores de classe, sempre i quan hagin justificat 
el 20% restant.  

INSCRIPCIONS:  

Els professionals sanitaris interessats en assistir a la jornada, hauran d’enviar 
mail a bgil@hmartorell.es indicant el vostre nom, cognoms, DNI/NIE, mail i lloc 
de treball habitual. Es gestionaran les inscripcions per rigorós ordre d’arribada. 
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