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Sant Pau acull el BBM 2017
Amb el lema: “El Limfedema secundari al càncer de mama ja té solució”, el Servei
Mancomunat de Cirurgia Plàstica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del
Mar, va organitzar, del 14 al 17 de març, el BARCELONA BREAST MEETING 2017, on al
voltant de 70 professors experts d’arreu del món, juntament amb més de 300
especialistes, van discutir sobre els nous avenços de la cirurgia del limfedema i la cirurgia
reparadora i estètica de mama.
Després de més de setze anys organitzant reunions internacionals de Cirurgia Plàstica,
aquest Servei 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.
El BBM 2017 és una trobada científica que aconsegueix aplegar al voltant de 70 experts
mundials - entre ells enguany el Dr. David Chang, director de la Unitat de Tractament de
Limfedema de la Universitat de Chicago; el Dr. Ming Wei Cheng, director del Servei de
Cirurgia Plàstica del Chang Gun Memorial Hospital de Taipei; el Dr. Peter Neligan, director
del Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Universitari de Seattle; el Prof. Isao Koshima
de la Universitat de Tokyo i més de 300 professionals de 28 països (Europa, Àsia i
Amèrica). El simposi va comptar amb el suport de la indústria mèdica i farmacèutica que
va escollir Barcelona per a presentar les darreres novetats tecnològiques en la cirurgia
reparadora del càncer de mama i la resolució de les seves complicacions.
Durant el BBM 2017 es van presentar ponències, es van fer cirurgies en directe i sessions
de treball on es van exposar 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 va debatre com eix central, la solidesa dels resultats del
tractament del limfedema i va crear un Consens Internacional pel Tractament del
Limfedema Secundari. Segons Lancet Oncology, una de les revistes més prestigioses de
medicina del món, actualment només al primer món (Europa, EEUU i Canadà) cada any
apareixen 300.000 nous casos de limfedema secundari al tractament del càncer de
mama. A Espanya no hi ha un registre nacional de pacients afectats de limfedema però
per extrapolació d’estudis de països veïns, amb les mateixes característiques
demogràfiques i en sistemes de salut semblants, es pot fer una estimació de prevalença
d’aquesta patologia d’uns 1.600.000 pacients (limfedema primari i secundari).
La Universitat d’Standford, amb el Prof. Stanley Rockson, va presentar també durant el
BBM 2017 les últimes línies de recerca pel tractament del limfedema primari. Noves
teràpies combinant la medicina regenerativa i la cirurgia, que obren l’esperança a un
col·lectiu de pacients que no tenia tractament. A més, l’Institut de Recerca de Sant Pau
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amb els seus investigadors entra a formar part d’aquest grup de recerca i col·laborarà
amb la prestigiosa universitat americana amb la validació d’aquestes tècniques.
En el marc del BBM 2017 també es va parlar de les tècniques quirúrgiques estètiques
més innovadores i va mostrar en directe la correcció d’una atrofia mamària en una pacient
jove i esportista amb els nous implants de baix pes. Més comoditat i una possibilitat de
resultats naturals i més duradors són els avantatges d’aquests implants mamaris.

Comunicació corporativa i relacions ciutadanes
Tel. 93 553 78 30
comunicacio@santpau.cat
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
www.santpau.cat

