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Solo una de cada cuatro mujeres se hace una
reconstrucción de pecho después de una
operación de cáncer de mama en el Estado.
només una de cada quatre dones es fan una reconstrucció Acció de pit després d'una operació de càncer de mama a l'estat entre
els motius hi ha la falta de mitjans però també el desconeixement dels metges entre el 90 en el 90% dels casos de reconstrucció es
podria fer de manera immediata no mateix moment en que se extirpa el tumor de les diferents tècniques en parla en aquesta
setmana a Barcelona més de 400 especialistes d'arreu del món en un congrés cal que es podrà veure en directe una operació amb
una tècnica que esperar per primera vegada a l'Estat i que permet reduir la caiguda del pit amb el pas del temps segons el cap del
servei de cirurgia plàstica dels hospitals de Sant Pau i del Mar Jaume Macià tranquil payments de dels seleccions de pes de la
laxitud de la pell de la gravetat fake coses que estan molt bé Ara cinc anys després ja no estiguin tan bé amb aquestes tècniques
Doncs intenta que les coses durant més temps a la trobada també es parlarà de noves radioteràpia es menja agressives i de noves
tècniques més fiables para extirpar la mama
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La falta de recursos provoca que, como mínimo, la
mitad de las mujeres que se quieren reconstruir el
pecho tras un cáncer no lo puedan hacer
inmediatamente.
la falta de recursos fa que com a mínim la meitat de dones que s'han de reconstruir el pit en un càncer ho puguin fer immediatament
només la meitat i això que s'hi podrien sotmetre el 90% de les ventades Jaume Macià . Cap del servei mancomunat de cirurgia
plàstica dels Hospital Sant Pau i el Marc de Barcelona l'única raó per la qual no es pot reconstruir un pit en la mateixa operació de
l'estil passió és perquè el tumor està molt avançat i posa en perill la vida de La pacient a la resta de casos que són el 90% es pot
fer la realitat Però és molt diferent . Entre un 15 por ciento al mas generoso que no llega al 50 por ciento por limitaciones
Limitaciones o de profesionales y de conocimiento y . Limitaciones de recursos només una de cada quatre dones que han patit una
mastectomia es fan una reconstrucció mamària ja sigui mediata o anys més tard Hospital del Mar
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La falta de recursos para la reconstrucción
inmediata de la mama provoca que únicamente
una minoría de las mujeres se puedan beneficiar.
és la falta de recursos per la reconstrucció Marieta de la mama és a dir després de la mateixa intervenció provoca que només una
minoria de les dones em puguin beneficiar del 15 i el 50% dels pacients que es fan aquesta reconstrucció immediata del pit i s'hi
poden acollir fins al 90% de les dones que pateixen una mastectomia Fundació donat a conèixer . Avui en un congrés de
especialistes en cirurgia plàstica de mama que celebra Barcelona Susana Ruiz Jaume Macià cap del servei mancomunat de cirurgia
plàstica dels Hospital Sant Pau del Mar de Barcelona l'única raó per la qual no es pot reconstruir un pit amb la mateixa operació de
l'estil passió és quan el tumor està molt avançat i posa en perill la vida de La pacient a la resta de casos que són el 90% es pot fer
amb la realitat Però és molt diferent oscilan entre . Un 15 por ciento Almas generoso que no llega al 50 por ciento por que
limitaciones y limitaciones o de profesionales y de conocimiento y . Limitaciones de recursos de fet només 26 de cada 100 dones
que han patit una mastectomia Sant una reconstrucció mamària immediata o anys més tard al Congrés que se celebra aquesta
setmana Sant Pau és el més important d'Europa en aquest terreny i Compte amb les instància de més de 400 especialistes de tot el
món
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Clam dels experts
per fer més
reconstruccions
de pits extirpats
a Només un 25% de les

dones que s’han sotmès
a una mastectomia
s’han refet la mama

X.A.
BARCELONA

Nou de cada deu dones a
qui es practica una mastectomia per un càncer de
mama podrien optar a una
reconstrucció del pit en la
mateixa operació. Els
únics motius que ho desaconsellarien serien que el

tumor estigués molt avançat o que la reconstrucció
comportés un risc per a la
pacient. La realitat, però,
és que aquestes operacions dobles només es fan
entre un 15 i un 50% dels
casos, segons les dades
que els millors especialistes en reconstrucció de pit
van oferir ahir en el marc
de la trobada internacional Barcelona Breast Meeting (BBM). El cap del servei mancomunat de cirurgia plàstica de l’hospital de
Sant Pau i l’hospital del

Les mastectomies amb reconstrucció immediata són
encara unes operacions poc freqüents ■ EL PUNT AVUI

Mar, el doctor Jaume Masià, atribueix aquests baixos nivells a limitacions de
professionals, de coneixe-

ment i de recursos.
Masià creu que actualment hi ha un problema de
falta d’informació a les pa-

cients sobre les possibilitats de les reconstruccions i de disponibilitat de
quiròfans, així que va fer
una crida a metges, pacients i la societat en general per demanar de manera conjunta més recursos.
“Quan els polítics veuen
que una demanda es tradueix en vots, tenen un estímul”, va dir en declaracions recollides per l’ACN.
Només a una de cada
quatre dones a qui s’ha extirpat part o tota la mama
se li ha reconstruït, ja sigui
de manera immediata o en
una segona operació. Desenes d’experts i centenars d’especialistes coneixen aquests dies a l’hospital del Sant Pau les darreres tècniques en aquest
camp, que permeten millores notables, com ara la
mastectomia amb conservació de pell i mugró per
garantir millor qualitat de
vida i resultats en la reconstrucció. ■

L’IRB busca fons
per combatre
la metàstasi
—————————————————————————————————

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) ha posat en marxa
una campanya que té com a
objectiu recollir 5 milions
d’euros que es destinaran a
combatre la metàstasi. El
centre vol crear una unitat de
recerca especialitzada en
aquest fenomen, que és el
responsable d’un 90% de les
morts dels pacients de càncer. Les donacions es poden
canalitzar mitjançant el portal web Retometastasis.com,
on també hi ha activitats i
material de divulgació i sensibilització sobre els fonaments i funcionament de la
metàstasi. L’IRB invertirà
aquests diners en recerca,
atracció de talent, tecnologia
i nous espais, i s’ha posat un
termini de quatre anys per
aconseguir l’objectiu.
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■ Només un 25% de les dones amb
mastectomia es reconstrueixen el pit
Nou de cada deu dones a qui s’ha practicat una
mastectomia a causa d’un càncer de mama haurien de
poder-se fer una reconstrucció immediata del pit, però
al final només a una de cada quatre a qui s’ha extirpat
part de la mama o tota se li acaba reconstruint. El cap del
servei mancomunat de cirurgia plàstica de l’Hospital de
Sant Pau i l’Hospital del Mar, el doctor Jaume Masià, va
atribuir aquests nivells baixos a “limitacions, o de
professionals i de coneixement, o de recursos”.
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32 LA VANGUARDIA

T E N D È N C I E S

DIJOUS, 14 MARÇ 2019

La nova cirurgia de càncer de mama
vol conservar el mugró costi el que costi
Experts d’arreu del món mostren a Sant Pau tècniques que minimitzen les seqüeles
ANA MACPHERSON
Barcelona

Conservar el mugró i la pell del
pit quan cal operar un càncer de
mama és una de les tècniques estrella de la reunió d’experts en cirurgia de mama que cada any es fa
a Barcelona.
Durant anys, salvar la pacient
passava per treure fins i tot el
múscul. I, evidentment, es perdien la pell i el mugró. “De mica
en mica, els cirurgians hem après
què és necessari treure i què no,
sobretot quan la majoria dels tumors són detectats molt més petits, quan tenim la possibilitat de
fer biòpsies i proves d’imatge que
delimiten amb precisió què hi ha
en aquella mama abans d’obrir i
podem fins i tot fer biòpsies intraoperatòries per assegurar que
no queda res que hauríem de
treure”, explica Jaume Masià, cirurgià responsable de la unitat
conjunta hospital de Sant Pauhospital del Mar que dirigeix el
Breast Meeting de Barcelona.
Aquestes tècniques de conservació faciliten la reconstrucció immediata de la mama operada d’un tumor, eviten haver
d’afegir després en una altra intervenció un teixit que imiti el
mugró i “redueixen clarament

ANA JIMÉNEZ

La Maite, pacient; Jaume Masià, cirurgià plàstic; la Vanesa, pacient,
i Gemma Pons, microcirurgiana, ahir a l’hospital de Sant Pau

l’impacte emocional de perdre el
pit”, apunta l’expert.
Minimitzar el dany i aconseguir que el resultat de l’operació sigui més durador (que no es
despengi si els teixits cosits ce-

deixen) són objectius dels avenços tècnics que es mostraran
en aquest macrocurs: reunirà
400 especialistes de 36 països que
debatran sobre aquestes millores
amb els 40 màxims experts euro-

peus i nord-americans en cirurgia
plàstica i reparadora de mama.
La reparació de la circulació
limfàtica és un altre dels grans temes pendents en el càncer de mama. Fa més d’una dècada que
l’equip de Sant Pau va establir el
procediment per recuperar l’estructura que permet la circulació
limfàtica al braç quan l’operació
de càncer de mama arrasa els
ganglis i causa limfoedema. Però
continua sent petit el nombre
d’hospitals que ho ofereixen a les
pacients. “Ens falta formació”,
apunta Jaume Masià.
Passa el mateix amb la reconstrucció de la mama. “Són molt
pocs els casos en què deixar la reconstrucció per a més endavant
està justificat: tumors molt grans i
situacions d’extrema gravetat.
Un 90% s’haurien de fer de manera immediata, en la mateixa
operació. No és el mateix per a la
pacient. Però, si als Estats Units
és així en un 80% dels casos, a Espanya continuem entre un 15% i
un 50%”, lamenta Masià.
És el cas de la Maite (62), una
pacient que el 2011 va ser operada
del seu càncer: “I la veritat és que
només pensava en això”. De tota
manera, de seguida va aparèixer
el limfoedema, i va fer tot el que
li van recomanar: “Però el dolor

no desapareixia mai. No va ser
fins al 2015 que em van reconstruir la mama i el sistema
limfàtic. No vaig tornar a tenir
dolor mai més. I ara cada matí em
veig d’una altra manera. Al seu
dia, ningú no em va informar
d’aquesta possibilitat”.
La Vanesa (40), que es va treure les mames per risc genètic de
càncer després de la mort de la
seva germana, representa un altre
grup de pacients: porta pròtesis,
però no ha hagut de passar per
una químio ni per radioteràpia.
“Són aquí; saps que són una cosa
aliena, però t’hi acostumes. Sé el
risc que corria”. Les seves pròtesis també són un tema estrella
al curs. Cirurgians i indústria
dedicaran la sessió de divendres a
intentar entendre per què en un

El Breast Meeting
reclama més formació
perquè el més habitual
sigui la reconstrucció
immediata del pit
petit nombre de pacients apareix
un limfoma anaplàsic de cèl·lules
grans.
“La sort és que el limfoma desapareix tan bon punt treus la pròtesi i el seu encapsulament i la
supleixes per una altra, però és
necessari saber què el provoca, no
només per escollir més bé les
pròtesis, sinó també per resoldreho amb més eficàcia”, apunta
Jian Farhadi, director de plàstica
del Saint Thomas de Londres i
professor del Breast Meeting de
Barcelona.
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Clam dels experts per fer més reconstruccions de pits
extirpats
Només un 25% de les dones que s’han sotmès a una mastectomia s’han refet la mama Nou de cada deu dones a qui es
practica una mastectomia per un càncer de mama podrien optar a una reconstrucció del pit en la mateixa operació. Els
únics motius que...
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La nueva cirugía de cáncer de mama intenta conservar a
toda costa el pezón
Expertos de todo el mundo muestran en Sant Pau técnicas que minimizan secuelas Conservar el pezón y la piel del
pecho cuando hay que operar un cáncer de mama es una de las técnicas estrella de la reunión de expertos en cirugía de
mama que cada año...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.12

@ EL PUNT AVUI

URL: www.elpuntavui.cat

UUM: 354000

PAÍS: España

TVD: 31100

TARIFA: 311 €

TMV: 2.16 min

AUTOR: Unknown

13 Marzo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Clam dels experts per fer més reconstruccions de pits
extirpats
Només un 25% de les dones que s’han sotmès a una mastectomia s’han refet la mama Nou de cada deu dones a qui es
practica una mastectomia per un càncer de mama podrien optar a una reconstrucció del pit en la mateixa operació. Els
únics motius que h...
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AMPLIACIÓ:Només a una de cada quatre dones a qui
s’ha extirpat la mama se li practica una reconstrucció de
pit
Una trobada internacional reuneix a Barcelona 40 experts i més de 400 especialistes per parlar dels nous avenços sobre
cirurgia oncoplàstica 13.03.2019 17:51 X Funcionalitat només per a subscriptors Aquesta funcionalitat és per als
membres de la c...
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AMPLIACIÓ:Només a una de cada quatre dones a qui
s'ha extirpat la mama se li practica una reconstrucció de
pit
Una trobada internacional reuneix a Barcelona 40 experts i més de 400 especialistes per parlar dels nous avenços sobre
cirurgia oncoplàstica ACN Barcelona.-Un 90% de les dones a qui s'ha practicat una mastectomia a causa d'un càncer de
mama ha...
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Woman’sBack: la mochila para las mujeres que superan
un cáncer de mama
Expo Sports fue el escenario en el que se presentó una interesante innovación para aquellas mujeres amantes del
outdoor y que han superado un cáncer de mama. En ese enclave se dio a conocer la mochila Woman’sBack, creada por
Maria Prandi y que «e...
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El 90% de las mujeres que sufren una
mastectomía pueden someterse a la
reconstrucción inmediata de la mama, pero sólo
se hace así en un porcentaje de casos que va del
15% al 50%.
el 90% de les dones que pateixen una mastectomia poden sotmetre se la reconstrucció immediata de la mama a la mateixa
intervenció és una operació de més a més cobreix la sanitat pública però la realitat és que només es fa això entre el 15 i el 50%
dels casos depenent dels centres i ha un motiu Susana Ruiz és la falta de recursos segons Jaume Macià cap del servei
mancomunat de cirurgia plàstica dels Hospital Sant Pau del Mar de Barcelona l'única raó per la qual no es pot reconstruir un pit
amb la mateixa operació de l'estil passió és quan el tumor està molt avançat i posa en perill la vida de La pacient a la resta de casos
que són el 90% es pot fer amb la realitat Però és molt diferent . Entre un 15 por ciento Almas generoso que no llega al 50 por ciento
. Limitaciones limitaciones de profesionales y de conocimiento y . Limitaciones de recursos . 26 de cares Dones que han patit una
mastectomia són una reconstrucció mamària immediata o anys més tard al Congrés que se celebra aquesta setmana Sant Pau és
el més important d'Europa en aquest terreny i Compte amb les instàncies de més de 400 especialistes de tot el món és un congrés
d'especialistes de cirurgia plàstica de mama
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Només a una de cada quatre dones a qui s'ha extirpat la
mama se li practica una reconstrucció de pit
Una trobada internacional reuneix a Barcelona 40 experts i més de 400 especialistes per parlar dels nous avenços sobre
cirurgia oncoplàstica ACN Barcelona.-Un 90% de les dones a qui s'ha practicat una mastectomia a causa d'un càncer de
mama ha...
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Una carrera profesional polifacética
Àngel Torres ha estado pluriempleado desde los 15 años, cuando compatibilizaba los estudios de Bachillerato con el
trabajo, no siempre con los resultados deseados: «Antes de entrar en la universidad mi intención era estudiar Medicina,
pero la entr...
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Només a una de cada quatre dones a qui s’ha extirpat la
mama se li practica una reconstrucció de pit
Una trobada internacional reuneix a Barcelona 40 experts i més de 400 especialistes per parlar dels nous avenços sobre
cirurgia oncoplàstica 13.03.2019 14:28 X Funcionalitat només per a subscriptors Aquesta funcionalitat és per als
membres de la c...
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Només a una de cada quatre dones a qui s'ha extirpat la
mama se li practica una reconstrucció de pit
Redacció 324 13/03/2019 - 14.30 ACN Barcelona.-Un 90% de les dones a qui s'ha practicat una mastectomia a causa
d'un càncer de mama haurien de poder optar a una reconstrucció immediata del pit, és a dir, en la mateixa operació.
L'ú...
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Más de 400 expertos presentan las últimas técnicas
para regeneración de mamas
Más de 400 especialistas se encuentran en el Barcelona Breast Meeting (BBM) 2019 para presentar las técnicas más
actuales de la cirugía de mama, que esperan "reducir complicaciones y promover más investigación y desarrollo en este
ámbito de la ci...
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Barcelona Breast Meeting 2019
12/03/2019 El Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital de Sant Pau - l’Hospital del Mar organitza, del 12 al 15 de març, el
Barcelona Breast Meeting 2019 (BBM 2019), trobada internacional amb més de 40 experts mundials, i més de 400
especialistes...
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