
Els experts volen que el seguiment dels
c~ncers de mama superats es faci al CAP
Consideren que 5 anys després de superar la malaltia, les pacients no necessiten un control hospitalari

LAIA BRUFAU / Barcelona
¯ Actualment prop de la meitat de les dones
que veuen cada dia a les unitats de chncer de
mama són pacients que fa més de cinc anys que
han superat la malaltia. Els oncblegs conside-

ten que aquest grup de pacients ja no requerei-
xen un seguiment hospitalari i poden ser con-
trolades pels metges de família. Aquesta nova
manera d’organitzar el servei es posara en mar-
xa a l’hospital del Ma[ per6 els expe~s van ex-

plicar ahir en una jornada sobre el c~ncer de
mama que ja es du a terme en altres pa/sos eu-
ropeus i que la seva erice.cia esth provada. Les
afectades no veuen malament la mesura sem-
pre que els professionals es coordinin.

Passats cinc anys, les pro-
babilitats de recaiguda
d’una afectada de cancer
de mama que ha superat
l’operació satisfactbria-
ment se situa en un 10% i
al cap de deu anys no arri-
ba al 5%. Amb aquestes
dades, els onc61egs consi-
deren que ja no requerei-
xen controls a l’hospital.
El doctor Ignasi Tusquets,
coordinador de la unitat
funcional de cancer de ma-
ma de l’hospital del Mar,
va defensar ahir aquesta
nova manera d’organitzar
l’atenció a les dones que
han tingut un cancer de
mama: ,~En molts paisos
europeus ja es treballa
d’aquesta manera i hi ha
diversos estudis que
n’av’alen l’efichcia.~, Tus-
quets va moderar ahir una
taula sobre aquesta possi-
bilitat en el marc de la dot-
zena jornada sobre el chn-
cer de mama de l’hospital
del Mar. El doctor és cons-
cient que els metges de fa-
milia també van molt ofe-
gats de’feina, perb assegu-
ra que estan totalment ca-
pacitats per fer els segui-
ments consistents a dema-
nar una mamografia de
manera anual als serveis
de radiologia i explorar les
mames: <<Hi ha pa’isos on
els metges de familia han
rebut una formació per dur
a terme aquesta tasca.-
Com a pas previ per im-
plantar el nou sistema, que
podría ser una realitat
d’aquí a poc en l’hrea d’in-
fluéncia de l’hospital del

Una dona es realitza una mamogralia, en una imatge d’arxiu. / t, ESZAtm

Radioter&pia més intensiva
¯ Durant la jornada sobre c~.ncer de
mama també es van avaluar els primers
resultats sobre un assaig que es realitza
a l’hospital del Mar sobre una manera
menys agressiva de fer radioter~.pia.
Actualment la radioterapia, que ser-
veix per reduir les probabilitats que el
tumor es reprodueixi en la zona on s’ha
exlirpat, es fa després de la intervenció
quinírgica i la quimioterapia. El cap de

radioterapia de l’hospital del Mar, Ma-
nel Algara, va explicar que es treballa
amb una radioterapia intensiva, d’una
setmana de durada, en qu6 només s’ir-
radia el lloc on hi tlavia el tumor i no tot
el pit. D’aquesta manera la malalta no
ha de passar per la radioterapia con-
vencional, que acostuma a durar unes
set setmanes. Els primers resultats con-
firmen que l’eficb.cia és la mateixa.

Mar, Tusquets va apuntar
la necessitat de donar ci-
nes als ambulatoñs perqu~
en cas de sospita o dubte,
en l’exploració o sobre la
mamografia, puguin deri-

var rhpidament la pacient
al servei d’oncologia: ~~Hi
ha d’haver una resposta ra-
pida de l’especialista.~~ Va
defensar l’efichcia de les
revisions als CAP adduint

que les pacients tenen un
alt coneixement del seu
cos i ,~amb les autoexplo-
racions estan alerta de
qualsevol canvb~. La pro-
posta dels professionals de

l’hospital del Mar va tenir
les primeres respostes
ahir. Membres del grup
,~gata, que dóna suport a
afectades de cSncer de ma-
ma, ho consideren possi-
ble perb li troben algunes
pegues, com per exemple
que els historials m~dics
no són els mateixos als
hospitals que als ambula-
toris i que el metge de fa-
mília no fa el seguiment de
tot el procés. Per aix6 te-
men que a les malakes no
els doni prou confianqa fer
la revisió amb el metgc de
familia. Tot i així, són
conscients que cada cop
apareixen casos nous de
cancer de mama, ~,perqu6
es diagnosliquen abans,~.
Una de les membres, Nú-
ria Corominas, va emfasit-
zar que si finalment es du a
terme aquest canvi s’ha
d’informar molt bé a les
usu~ies i sobretot que ,~els
professionals parlin entre
ells i amb les afectades
perqu~ ara mateix no hi ha
dialeg,~. De manera més
positiva ho veu la presi-
denta de la Societat Cata-
lana de Medicina Familiar
i Comunit~fia (CAMFIC),
Dolors Forés: ~~Si hem de
veure les pacients que no-
més necessiten una ma-
mografia anual ho podem
assumir sempre que no tin-
guem unes chrregues de
treball molt grans.~~ Forés
reclama uns protocols
clars sobre com actuar i un
accés preferent dels met-
ges de familia a la petició
de proves.
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