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Xavier Matias-Guiu, nou president de la Societat
Internacional de Patòlegs Ginecològics
Es tracta d’una societat científica d’abast mundial de professionals amb un
interès comú per la patologia del sistema reproductor femení, especialment el
càncer ginecològic.

El Dr. Xavier Matias-Guiu, cap de servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida i de l´Hospital Universitari de Bellvitge, i catedràtic de la Universitat de
Lleida (UdL), és el nou president de la Societat Internacional de Patòlegs Ginecològics (ISGYP)
des del passat 14 de març, per al període 2021-23. La ISGYP (International Society of
Gynecological Pathologists) és una societat científica d’abast mundial de professionals amb un
interès comú per la patologia del sistema reproductor femení. La Societat es va fundar el 1976
per facilitar l'intercanvi de coneixements sobre malalties ginecològiques i ser un fòrum de
difusió de nova informació en aquesta àrea.
La ISGYP s’encarrega a nivell global de ser l’interlocutor per a qüestions relatives a la patologia
dels càncers ginecològics. Compta amb un programa de formació en Patologia Ginecològica,
per a patòlegs de tot el mon, amb organització de reunions conjuntament amb la Divisió
americana-canadenca de l’Acadèmia Internacional de Patologia (USCAP), la Societat
Americana de Patologia Clínica (ASCP), la Societat Internacional de Càncer Ginecològic
(IGCS) i la Societat Europea de Patologia (ESP), entre altres. Des de fa un any, la ISGYP ha
promogut la formació virtual, mitjançant el programa ISGYP-life, amb quatre sessions
mensuals, que ha tingut molta acceptació en tots els àmbits geogràfics. La ISGYP té com a
publicació pròpia l’International Journal of Gynecological Pathology.
Entre els objectius que es planteja el Dr. Matias-Guiu durant els dos anys del seu mandat com
a president, destaquen el manteniment del programa virtual, independentment de la situació
epidemiològica actual, incrementar la difusió de la ISGYP en tots els àmbits geogràfics del món,
especialment en els països on està menys implantada, incrementar la relació amb les
associacions de malalts amb càncer ginecològic a nivell mundial i promoure un estudi
multicèntric d’abast mundial per proporcionar evidència científica per optimitzar l’estadiatge o
període evolutiu del càncer d’endometri.
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