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Diari
Dilluns, 3 d’octubre de 2011
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19 d’octubre, Dia Mundial del Càncer de Mama

Càncer de Mama
És un tumor maligne que s’inicia en el teixit de la glàndula mamària

CAUSES
Tot i que es desconeixen les causes exactes del càncer de mama, la investigació
mostra que algunes dones amb certs factors
de risc tenen més probabilitat que altres
dones de desenvolupar-lo. Els principals grups de risc són les dones
de més de 50 anys i les que tenen familiars de primer grau afectades pel càncer de mama.
SÍMPTOMES
El càncer de mama no sol presentar
símptomes en les fases inicials de la
malaltia, i els més habituals també
poden ser deguts a d’altres causes.
Entre els més comuns hi ha:
● L’aparició d’un nòdul a la mama o
l’aixella
● El canvi de mida d’una mama o
irregularitats al seu contorn
● Canvis en el mugró o alteracions
a la pell de la mama
Davant la seva aparició, cal consultar l’especialista.
DIAGNÒSTIC
Per diagnosticar el càncer de mama
i determinar el seu grau d’extensió

s’utilitzen diverses exploracions o proves diagnòstiques. No totes les proves es
fan a totes les persones. Algunes d’elles
són: exploració física, mamografia, ecografia, ressonància magnètica, biòpsia,...
Després de confirmar el diagnòstic de
càncer de mama és
necessari conèixerne el grau d’extensió per tal de planificar el tractament
més adequat. El
grau d’extensió també s’anomena estadiatge del tumor.

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ
CÀNCER DE MAMA
L’objectiu principal del cribratge és detectar el càncer en les fases inicials,
abans que se’n presentin els símptomes, quan és més fàcil tractar-lo i curar-lo.
La prova més efectiva per a la detecció precoç del càncer de mama és la mamografia, una prova radiològica que permet
detectar tumors tan petits que fins i
tot no són palpables i no donen cap molèstia. El càncer de mama és el càncer més
freqüent en les dones, i el seu risc augmenta amb l’edat.
El programa de detecció precoç consisteix
en realitzar una mamografia cada dos
anys en dones entre 50 i 69 anys. Aquest
període d’edat és en el que el cribratge ha
mostrat la seva eficàcia de manera clara.
Totes les dones de 50 a 69 anys han de rebre una invitació per fer-se una mamografia. Si teniu una edat d’entre 50 i 69 anys i
no heu rebut cap convocatòria de cribratge de càncer de mama, truqueu a Sanitat Respon 902 111 444.
TRACTAMENTS
El tractament del càncer de mama depèn
diversos factors, com ara la mida, l’estadiatge i el tipus biològic de tumor; també
depèn de la situació de salut específica de
cada persona. Com en altres tumors, en el

tractament intervenen diverses disciplines
de la salut per combinar teràpies.
Alguns dels tipus de tractaments pel càncer de mama són: cirurgia, quimioteràpia,
radioteràpia, teràpies hormonals o biològiques. El càncer i el seu tractament poden
ocasionar efectes secundaris. Davant la
seva aparició, cal consultar sempre l’equip
assistencial, així com seguir certes recomanacions que poden ajudar a alleugerirlos.

L’ACTE FARMACÈUTIC,
GARANTIA DE SALUT
ASSOCIACIONS DE PACIENTS
Asociación española contra el cáncer. Cáncer de
mama. http://www.muchoxvivir.org/
● Associació catalana d’afectats de limfedema. LIMFACAT. http://www.limfacat.org/
● Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama. AGATA . http://www.grupagata.cjb.net/
● Federación Española de Cáncer de Mama. FECMA.
http://www.fecma.org/
● Grup d’ajuda mama i salut.AGAMIS. http://www.gamisassociacio.org/
● Grup d’autoajuda per a dones amb càncer de pit.
Vilafranca del Penedes.http://www.humano.ya.com/ginesta01
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