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Un curs de ressonffilcia 
magnetica a Giro na agrupa 
200 radiOlegs de tot el món 
._.El doctor joan Caries Vi la nova va ser el director d'una jornada de 
forma ció practica sobre el diagnóstic i seguiment del cancer de próstata 
GIRONAIDdG 

• La ciutat de Girona va acollir els 
passats dies 6 i 7 de juny el N Curs 
Europeu de ressonancia magne
tica en cancer de prostata, que va 
reunir més de 200 metges radiolegs 
d'arreu del món. Durant el curses 
tractaran tots els aspectes rela
cionats amb el diagnostic i segui
ment del cancer de prostata uti
litzant la ressonancia magnetica. 
La utilització de la ressonancia 
magnetica en el cancer de prosta
ta esta suposant en els últims anys 
un gran avem; per poder diagnos
ticar millor i de forma més precoc; 
el cancer més freqüent en l'home. 

La necessitat i l'interes de for
mació dels radiolegs en aquesta 
nova tecnica ho demostra el fet 
d'haver rebut inscripcions dels 
cinc continents; des del Nord i 
Sud America fins a Nova Zelanda, 
Australia, Xina, Finlandia o Sud 
A.frica, i de practicament d'arreu 
d'Europa. 

Aquest curs va oferir formació 
practica de ressonancia magneti
ca en grups de treball redui'ts, el 
que va condicionar haver de limi
tar les places de inscripció; perla 
qual cosa un nombre significatiu 
de sol-licituds no van poder ser ate
ses. 

El doctor Joan Caries Vilanova, 
director del curs, és el Cap de Ser
vei del Centre de Ressonancia 
Magnetica de la Clínica Giro na, ra
dioleg de !'Hospital Santa Cateri-

El radioleg joan Caries Vilanova, en una imatge d'arxiu. 

El doctor Vilanova va ser 
guardonat el 2010 amb el 
premi al millor treball cientffic 
a nivell internacional 

na i professor de la Universitat de 
Girona; ha sigut pioner a aplicar 
aquesta tecnica en l'Estat Espa
nyol. Precisament el Dr. Vilanova 
va rebre el prerni «Radiología a la 
Investigación» en l'any 2008 per 
part de la Societat Espanyola de 
Radiologia (SERAM), perles apor
tacions en la recerca de la resso
nancia magnetica en la detecció 
del cancer de prostata. 

Al mateix temps, l'any 2010 el 
doctor Vllanova va ser guardonat 
amb el prerni al millor treball cien
tífic radiologic publicat en l'ambit 
internacional en la revista Radio
logy -la de més impacte en el 
camp de la radiologia-, mostrant 
la utilitat de la ressonancia mag
netica en poder diagnosticar de 
forma precoc; el cancer de prosta
ta i estalviar biopsies innecessanes 
als pacients. 

La ciutat de Girona va acollir 
aquesta nova edició del Curs Eu
ropeu de ressonancia magnetica 
en el cancer de prostata, després de 
les primeres edicions a Brussel·les, 
Roma i París. 


