
 
 
 

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull del 12 al 16 d'abril, el 9º Congreso 

de la Sociedad Española de Psicooncología (SEPO) en format virtual i coordinat 

per la Dra. Agustina Sirgo, psicooncòloga del nostre centre. Aquest 

esdeveniment comptarà amb la participació de més de 200 professionals i té per 

lema «LÒGIQUES D'INSERCIÓ I DINÀMIQUES INSTITUCIONALS DE LA 

PSICOONCOLOGIA CLÍNICA», amb la voluntat d’aprofundir en el dibuix de les 

diferents interpretacions que fan les institucions on s'insereixen els professionals 

que exerceixen la psicooncologia. 

Entre els principals temes que s’hi tractaran destaquen: 

- Una reflexió en profunditat sobre temes generals relacionats amb el 

sofriment associat a la malaltia i el continu salut/malaltia: 

o Lea Baider de la Universitat de Jerusalem parlarà de Soledat i 

trauma en Oncologia. 

o Juan Ignacio Arrarás de vida en supervivents de càncer. 

o Marta Pérez Campdepadrós de les seqüeles psicològiques de 

càncer infantil. 

o Fabiola Cortés-Funes de fertilitat i càncer. 

o i Irene Esperón de l'atenció en cures pal·liatives. 

 

- També hi ha programades sessions pràctiques i interactives dirigides a 

professionals sanitaris més allà dels psicòlegs: 

o Angela Palao i Marta Torrijos desenvoluparan un Taller de 

Mindfulness per a sanitaris. 

o Antonio Sacristán plantejarà el desenvolupament de casos clínics 

des d'una perspectiva bioètica, amb pinzellades de la nova llei 

d'eutanàsia. 

  



 
 
 

- Des d'una perspectiva de metodologia i intervencions clíniques: 

 

o Maggie Watson explicarà com aplicar en la clínica els resultats de 

la recerca en psicologia. 

o Cristian Ochoa abordarà la teleassistència o la intervenció 

psicològica a través de plataformes digitals. 

o Ascensión Bellver plantejarà el tema de la intervenció grupal. 

o Carmen Meseguer explicarà tècniques d'intervenció basades en la 

narrativa. 

o Olga Díez reflexionarà sobre la intervenció familiar des d'una 

perspectiva sistèmica. 

o i Michael Jefford parlarà sobre els aspectes psicològics dels 

supervivents de càncer. 

En definitiva, el congrés vol ser una oportunitat per debatre i compartir sobre 

temes clínics (actualitzacions de protocols i tractaments), sobre cures, de 

l'àmbit emocional, social, espiritual i ètic, tant dels pacients (adults i 

pediàtrics), com del seu entorn cuidador i per aconseguir-ho es compta amb 

la participació de més de 30 col·laboradors i ponents que procedeixen de 

diferents centres de treball nacionals i internacionals. 

 

 

 


