
 
 
 
 
 
 
Benvolguts companys i companyes, 
 

Com ja us vam comentar a la passada sessió de l’Acadèmia del dia 12, durant el proper congrés català 

tindrem una sessió dedicada específicament a la Dermatopatologia. Des del grup català hem pensat en 

dividir la sessió en dues parts, una part d’actualització i una part de workshop.  

 

En la primera part (actualització) els objectius seran: 

1. Explicar els criteris morfològics i de les tècniques complementàries que permeten arribar al diagnòstic de 

lesions cutànies 

2. Reconèixer situacions comunes que indueixen a errors en el diagnòstic 

3. Destacar alguns dels reptes diagnòstics per al patòleg en la pràctica diària 

4. Abordar els aspectes més rellevants de la classificació de la OMS 2018 de les neoplàsies cutànies 

5. Presentar-vos una proposta de guies per al diagnòstic dels tumors cutanis més freqüents 

 

En la segona part (workshop), volem demanar la col·laboració de tots vosaltres per què ens envieu casos de 

qualsevol àrea de la patologia cutània que cregueu que puguin ser d’interès per tots. Pensem plantejar-ho 

com una discussió oberta i interactiva dels casos dirigida per un panell d’experts, mitjançant pantalles tàctils 

de grans dimensions que posa a la nostra disposició la Universitat de Vic.  
 

Els casos enviats per al Workshop es podran visualitzar abans del congrés, mitjançant un enllaç que us 

facilitarem més endavant. 

 

Us adjuntem el formulari d’enviament de casos. Només demanen que ens envieu les dades clíniques (foto 

clínica, si disposeu)  i una lamineta tenyida amb HE, que us retornarem. Si creiem que és necessari fer més 

tècniques ho farem saber a la persona que hagi enviat el cas per tal demanar-li el bloc o talls en blanc. La 

data límit per enviar els casos és el 15 de Març.  

 
 
Els casos cal enviar-los a la següent adreça: 
 
Dra. Adriana Garcia Herrera 
Servei d’Anatomia Patològica 
Hospital Clínic 
Villarroel 170, Esc 3 Planta 5 
08036 Barcelona 
 
 
Moltes gràcies per la vostra participació. Ens veiem a Vic!! 
 
 
 
Grup Català de Dermatopatologia 


