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Tot i que el càncer de mama 
és una malaltia més freqüent 
entre les dones, els homes 
també poden patir aquests 
tumors. Al Parc Taulí diagnosti-
quen aquesta malaltia a unes 
250 persones cada any. 

L’índex de supervivència és 
elevat. Es calcula que més del 
80 per cent de les dones que 
el pateixen l’acaben superant 
passats els cinc anys del di-
agnòstic.

La coordinadora dels progra-
mes de cribatge de càncer de 
mama i de colon del Parc Taulí, 
Marisa Baré, destaca que la 
detecció precoç del càncer és 
fonamental en la curació dels 
pacients.

L'hospital Parc Taulí va ser 
l’any 1995 un dels centres pi-
oners a Catalunya en posar en 
marxa un programa de cribatge 
del càncer de mama (PCCM) 
per detectar de forma precoç 
qualsevol indici de lesió.

Des de llavors, el programa 
ha anat evolucionant fins a 
desplegar-se plenament a tot 
el territori l’any 2001.  Aquest 
programa està adreçat a do-
nes d’entre 50 i 69 anys amb 

El Parc Taulí diagnostica càncer  
de mama a 250 persones cada any 
La supervivència, passats cinc anys, és de prop del 90 per cent dels casos 

El Parc Taulí 
diagnostica cada any 
càncer de mama a 
250 persones. La xifra 
s’ha donat a conèixer 
coincidint amb la 
celebració, aquest 
dijous, del Dia Mundial 
d’aquesta malaltia. La 
detecció precoç del 
tumor és determinant 
per la seva curació.  

El waterpolo femení amb Oncolliga
Coincidint amb el Dia 
Internacional del Càncer 
de Mama, aquest dijous, 
Oncolliga presenta la 
col·laboració que ha 
establert amb la Fundació 
del Club Natació Sabadell 
(CNS), segons la qual el 
primer equip de waterpolo 
femení del CNS serà la 
imatge de l’entitat durant 

la temporada 2017-18. 
L’acte tindrà lloc aquest 
matí a les instal·lacions que 
el Club té a Can Llong. 
D’altra banda,  l’associació 
ha organitzat una xerrada 
sota el títol ‘Càncer, noves 
eines en una llarga lluita’, a 
càrrec de Miguel Ángel 
Molina, doctor en Biologia 
Molecular i director del 

Laboratori d’Oncologia de 
l’Hospital Quiron Dexeus, 
pel proper dijous 26 
d’octubre a les 18.30 al 
Centre Cívic de Cal Balsach. 
En el marc de la jornada, el 
passat diumenge 
l’associació va organitzar 
un mercat solidari que va 
obtenir una exitosa 
resposta del públic 

Mercat solidari d’Oncolliga organitzat aquest diumenge al Mercat Central 
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ticipar en el programa. Aquest 
percentatge  és superior a la 
mitjana catalana, segons Ba-
ré.

El 20 per cent restant no va 
acudir al Parc Taulí bé perquè 
disposaven d'una asseguran-
ça mèdica privada o per una 
decisió personal.

Gràcies al programa es van 
diagnosticar 98 càncers a 91 
dones.

Baré divideix els factors de 
risc que predisposen a patir 
aquest tipus de càncer entre  
aquells que es poden contro-
lar i els que no. En el primer 
cas, subratlla la importància 
de tenir-los en compte per pre-
venir qualsevol malaltia, tam-
bé altres tipus de càncer. En 
aquest sentit, remarca que cal 
educar per no beure alcohol en 
excés, no fumar, fer exercici i 
seguir una dieta mediterrània.

Factors de risc

Els factors que s’escapen del 
control de les pacients poden 
ser hormonals, com ara ante-
cedents familiars de primer 
grau o tractaments hormonals 
substitutius que cada vegada 
s’utilitzen menys, no haver 
alletat un nadó o tenir el pri-
mer fill a una edat avançada.

Segons Baré, un 15 per cent 
dels casos tenen el seu origen 
en factors hereditaris. De ca-
ra al futur, la doctora parla de 
la possibilitat de dur a terme 
un cribatge personalitzat que 
també permetria un seguiment 
més freqüent en alguns casos. 

De la mateixa manera, recor-
da que no tots els tumors són 
iguals ja que hi ha molta diver-
sitat d’ells, la qual cosa obliga 
a adequar els tractaments a 
cada cas.

Per consultar la programa-
ció de les mamografies de 
cribratge, es pot contactar 
directament amb l’Oficina 
Tècnica de Cribratge de Càn-
cer: 93 723 87 79 i 93 724 
06 25  o enviant un correu a 
prevenciomama@tauli.cat. La 
doctora convida les dones que 
tinguin qualsevol dubte que fa-
cin la seva consulta a través 
d’aquests canals o del seu 
metge  n

les seves dades d’afiliació cor-
rectes a la targeta sanitària, 
com indica Baré. Aquest grup 
de població rep una invitació 
per fer-se una mamografia ca-
da dos anys si no es detecta 
una lesió abans.

La coordinadora del pro-
grama explica que les proves 

diagnòstiques també han mi-
llorat ja que les mamografies 
són digitals, la qual cosa per-
met una imatge «més sensible 
i amb més capacitat» per de-
tectar anomalies. 

A més, assenyala que el 
tractament és més eficaç si 
s’inicia en fases precoces de 

la malaltia. 
El nombre de dones a les 

què s’adreça el PCCM en dos 
anys és de 43.289. I al 2016 
un total de 21.496 van rebre 
una carta en què se’ls explica-
va la possibilitat de fer-se una 
mamografia. D’aquestes un 
80 per cent (17.296) van par-

REDACCIÓ

En commemoració del Dia 
Mundial del càncer de mama, 
que se celebra aquest dijous 
19 d’octubre, la llaçada rosa 
lluirà a la façana de l’Ajunta-
ment, tal com va aprovar la 
Junta de Portaveus el passat 
dia 6 d’aquest mes. Així ma-
teix, a l’entorn del Dia Mundi-

al, diverses entitats de la ciu-
tat han organitzat punts infor-
matius i una conferència.

L’objectiu de la commemo-
ració és conscienciar la ciuta-
dania de la importància del di-
agnòstic precoç del càncer de 
mama que, anualment, afecta 
més de 5.300 dones a Catalu-
nya. Pel que fa a les activitats 
organitzades a la ciutat, la ins-

Llaçada rosa a l’Ajuntament  
per commemorar el Dia Mundial 
Entitats de la ciutat organitzen activitats de conscienciació

tal·lació de punts informatius 
es va iniciar diumenge, dia 15, 
amb la ubicació d’una taula a 
la plaça del Mercat a càrrec 
d’Oncolliga. El mateix dia 19, 
les entitats Picam i Oncovida 
habilitaran punts informatius 
durant tota la jornada a la pla-
ça del Dr. Robert. Dissabte, 
21, les taules d’informació i 
sensibilització aniran a càr-

rec de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer (aecc) i hi 
estaran al carrer d’en Font (de 

10 del matí a 2 del migdia) i a 
la pl. del Dr. Robert (de 5 de la 
tarda a 9 del vespre) n

E.B.

Llaçada col·locada a l’Ajuntament l’any 2016


