NOT ÍC IE S

54è Congrés SIOP i reunions d'altres organitzacions
internacionals relacionades amb el càncer infantil a
Barcelona (setembre 2022)
La Societat Internacional d’Oncologia Pediàtrica (SIOP),
formada actualment per més de 2.600 membres, és
una societat multidisciplinària que té com a interès
principal el càncer d’infants i adolescents. Gestada el
1967 a París i fundada a Madrid el 1969, es reunirà
del 28 de setembre a l’1 d’octubre a Barcelona. Organitzada per l’Hospital Sant Joan de Déu, la trobada
reunirà molts dels professionals implicats en l’oncologia pediàtrica. El congrés anual de la SIOP aplega més
de 3.300 participants de 110 països, centrats en les
col·laboracions globals, l’educació i la investigació del
càncer infantil.

Sota el paraigües de la SIOP es reuneixen els mateixos
dies altres organitzacions internacionals que també
gaudiran de Barcelona i els seus voltants: la Childhood
Cancer International (CCI), que agrupa els familiars i
afectats i que ens recorda que «el diagnòstic precoç
i la millora en l’accés al tractament pot salvar més
vides», la Paediatric Radiation Oncology Society
(PROS) i la International Society of Paediatric Surgical
Oncology (IPSO), fundada el 1988.
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Aquestes organitzacions, que perduren en el temps i
creixen, estan liderades per persones amb talent i un
esperit incansable. La llista seria interminable, però
s’ha de fer una menció especial a la Dra. Odile
Schweisguth, que és considerada la mare de l’oncologia pediàtrica moderna.
«La col·laboració és la clau per lluitar contra el càncer
infantil al món» és la filosofia de Carlos Rodríguez Galindo, actual director del St Jude Global al St Jude Children’s Research Hospital (Memphis, Tennessee, Estats
Units), algú que va seguir els seus somnis de dedicar-se a l’oncologia pediàtrica i els ha superat amb
escreix i a qui se li ha d’agrair que en la seva atapeïda
agenda inclogui la col·laboració habitual amb la revista
Pediatria Catalana.
Barcelona serà plena d’oncologia pediàtrica en la seva
vessant més engrescadora, humana i positiva a finals
de setembre. Que la Font Màgica de Montjuïc il·lumini
els investigadors, enlluerni els pacients pediàtrics oncològics i serveixi d’inspiració a tots els sanitaris implicats en el càncer infantil.
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