
El Departament de Salut de
La Ribera, referent en

la lluita contra el càncer

L'Hospital Universitari de La Ribera és el primer
hospital comarcal de referència per al tractament
del càncer. Es troba al mateix nivell de tractament
oncològic dels grans hospitals nacionals, oferint
al pacient una atenció integral, des del diagnòstic
fins el tractament (mèdic, químic, radioteràpic).

Tecnologia d'alt nivell.

Atenció personalitzada, mitjançant equips
multidisciplinars compostos per prestigiosos
professionals.

Tractament integral del pacient en tot tipus
de tumor (mama, còlon, pròstata, cervell,
pulmó).

Aposta decidida per la investigació.

Telèfon d'Informació i
Consultes sobre Càncer:
Oncoribera: 962 457 002

DEPARTAMENT DE SALUT

VIII Jornada d'Informació i
Prevenció contra el Càncer

Entrada lliure

Organitza:

www.hospital-ribera.com

DEPARTAMENT DE SALUT

5 de febrer de 2015, 19:30 hores

Saló Giner de Carlet
(Plz. Salvador Giner, s/n)



Atenent a les estadístiques, el càncer
és una malaltia amb una alta prevalença.
Un de cada tres habitants de la comarca
de La Ribera podria patir algun tipus de
càncer al llarg de la seua vida. Per tot això,
els especialistes apunten que no només el
diagnòstic precoç és fonamental, sinó també
la participació del mateix individu en la seua
salut.

En este sentit, els experts consideren
essencials les revisions periòdiques
(mamografies i citologies en la dona,
revisions de pròstata en el baró, etc.) i la
pràctica d'habits saludables amb l'objectiu
d'anar guanyant batalles en la lluita contra
el càncer.

El Departament de Salut de La Ribera
s'ha convertit en un centre de referència
nacional en l'abordatge integral de qualsevol
procés oncològic i es troba al mateix nivell
de tractament dels grans hospitals nacionals.

En esta VIII Jornada Oncològica del
Departament de Salut de La Ribera
especialistes de diversos àmbits -oncòlegs,
cirurgians, radiòlegs, metges de família-
revisaran els hàbits, així com les actuacions
més saludables en la prevenció d'una
malaltia en què la participació del mateix
individu i els programes de detecció precoç
són essencials.

19:30 hores
Inauguració

Representant Conselleria de Sanitat.

Sra. Dª Mª Ángeles Crespo Martínez.
Alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet.

Dr. Manuel Marín Ferrer. Director Gerent
del Departament de Salut de La Ribera.

Sra. Dª Rosa María Tapia Alcover.
Presidenta de la Junta Local contra el
Càncer de Carlet.
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19:45 hores
Conferència inaugural: Què és el
Càncer?

Dr. José Miguel Cuevas Sanz. Cap del
Servici d'Oncologia Mèdica. Hospital
Universitari de La Ribera.

Sra. Dª Bienvenida Martorell. Testimoni.

Torn de preguntes i Cloenda.

20:00 hores

1ª Taula redona: Alguns càncers
més prevalents (pròstata i còlon)
Modera: Dr. Rafael Ferrer Gallart.
Coordinador mèdic Zona Bàsica de Carlet.
Departament de Salut de La Ribera.

Dr. Antonio Benedicto Redón. Cap del
Servici d'Urologia. Hospital Universitari de
La Ribera.

Dr. Asensio García Machí. Metge de Salut
Pública. Centre de Salut Pública de La
Ribera. Conselleria de Sanitat.

20:40 hores

20:20 hores

2na Taula redona: El Càncer de
mama
Modera: Dr. Juan Blas Ballester Sapiña.
Cap de la Unitat de Mama. Hospital
Universitari de La Ribera.

Dr. Miquel Forment Navarro. Servici de
Radiologia. Hospital Universitari de La
Ribera.

Dr. Alessio Becchetti. Servici de Cirurgia
Plàstica. Hospital Universitari de La Ribera.

Dr. José Emilio Llopis Calatayud. Director
Mèdic Assistencial. Departament de Salut
de La Ribera.

Vi d'honor.


