NOTA DE PREMSA
Reus, 9 d’abril de 2016

L’Hospital acull la sessió forana de la Societat
Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia
Cervicofacial
El Dr. Ricard Simó pronuncia la conferència “Estat actual del maneig del càncer de
tiroide. Perspectives de les noves directrius de la British Thyroid Association”

L’Auditori de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull avui dissabte, 9 d’abril la sessió forana
de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial. El Servei d'ORL de l'Hospital,
dirigit per la Dra. Maria Foglia organitza aquesta sessió anual, que reuneix als especialistes en
otorinolaringologia de tot Catalunya en una jornada científica per tal de posar en comú els
coneixements actuals en els diferents àmbits de l'especialitat. Ja fa set anys de l’última forana feta a
Reus i per aquesta nova edició s’ha convidat el Dr. Ricard Simó, especialista otorinolaringòleg, que
exerceix al Guy’s and St. Thomas Hospital de Londres i és referent internacional en el tractament de
la patologia tiroidea de cap i coll. El Dr. Simó pronunciarà la conferència titulada “Estat actual del
maneig del càncer de tiroide. Perspectives de les noves directrius de la British Thyroid Association.
En l’acte inaugural la Sra. Noemí Llauradó, regidora de Salut de l’Ajuntament de Reus ha recordat el
caràcter universitari de l’Hospital i ha destacat la importància de “jornades com aquesta sessió
forana d’otorinolaringologia que promouen el coneixement científic i l’intercanvi d’experiències per
millorar la salut i la vida dels nostres conciutadans”.
La jornada inclou l’exposició de comunicacions orals que donaran una visió global del que s’està
treballant a Catalunya en l’àmbit de l’otorinolaringologia i al final de la sessió es farà entrega del
Premi Joan Gassó Bosch a la millor comunicació així com els premis anuals que atorga la Societat
Catalana d'ORL.
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Experiència en cirurgia oncològica de cap i coll
El Dr. Simó té una àmplia experiència en cirurgia oncològica de cap i coll, així com en cirurgia de
glàndula tiroide, paratiroide i salival. És membre dels equips multidisciplinaris d’oncologia de cap i
coll i tiroïdal de Guy’s and St. Thomas, que ofereixen tractaments de càncer al sud-est de Londres i
un servei especialitzat d’oncologia complexa de cap i coll i de cirurgia tiroïdal.
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