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Cadena Ser

05 de maig 2019

PAÍS : Spain
PROGRAMA : A VIVIR QUE SON DOS DIAS CATALUNYA
DURADA : 59

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Conocer el impacto socioeconómico del cáncer de
mama es el objetivo del estudio que hará en el
Hospital de Sant Pau de Barcelona para valorar la
calidad de vida y los cambios sociales y
económicos ....
1 eso l'impacte sushi econòmic del càncer de mama aquest és l'objectiu de l'estudi que farà a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona
per valorar la qualitat de vida i els canvis socials i econòmics que pateixen les pacients aquest dissabte s'ha celebrat una jornada
informativa en aquest recinte hospitalari Susana Ruiz . Dones afectades per càncer de mama ha anat laboral no treballen i sis de
cada deu ho atribueixen a la malaltia que afectà les seves capacitats físiques i emocionals depressió i ansietat son trastorns que
sovint acompanyen un càncer a més és relativament freqüent que dones en condicions laborals precàries siguin acomiadades
durant el procés de la malaltia Agustí Barnadas director dels serveis Oncologia de Sant Pau a pela la sensibilitat de les empreses .
Normes . Impossible mesurar l'impacte social un amic del càncer de mama es podran planificar millor els recursos necessaris per
garantir la qualitat de vida dels pacients que han patit la malaltia
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PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Conocer el impacto socio ecónomico del cáncer
de mama.
Conèixer l'impacte social còmic del càncer de mama aquest és l'objectiu de l'estudi que farà l'Hospital de Sant Pau 1 de Barcelona
per valorar la qualitat de vida i els canvis socials i econòmics que pateixen les pacients Avui s'ha celebrat una jornada informativa
en aquest recinte hospitalari que també servien per recaptar fons per aquesta investigació Susanna de les dones afectades per
càncer de mama anat al laboral no treballen i sis de cada deu ho atribueixen a la malaltia que afectat les seves capacitats físiques i
emocionals depressió i ansietat són trastorns que sovint acompanyen un càncer a més és relativament freqüent que dones en
condicions laborals precàries siguin acomiadades durant el procés de la malaltia Agustí Barnadas director del servei d'oncologia de
Sant Pau a pele a la sensibilitat de les empreses . Gegants Tarragona per moltes raons ens això no poden no ho fan així que
seguiré important Doncs general major conscienciació aniré a . Manresa i social Doncs per Això és vingués una menor mesura
possible impacte social del càncer de mama es podran planificar millor els recursos necessaris per garantir la qualitat de vida dels
pacients que han patit la malaltia i el d'avui és un dissabte mercat aquí al calendari de ser Catalunya
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L'Hospital del Mar i Sant Pau promocionen la qualitat de
vida de pacients amb càncer de mama en la jornada
'Entre Nosaltres'
Redacció 324 04/05/2019 - 17.30
ACN Barcelona.-L'Hospital de Sant Pau, l'Institut d'Investigació Biomèdica de (IIB Sant Pau) i l'Hospital del Mar han
organitzat aquest dissabte la III Jornada Participativa sobre Qualitat de V...
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L’Hospital del Mar i Sant Pau promocionen la qualitat de
vida de pacients amb càncer de mama en la jornada
‘Entre Nosaltres’
Les activitats busquen recaptar fons per l'estudi sobre l’impacte socioeconòmic de la malaltia per millorar el benestar
diari 04.05.2019 17:24
X Funcionalitat només per a subscriptors Aquesta funcionalitat és per als membres de la comunitat ...
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L'Hospital del Mar i Sant Pau promocionen la qualitat de
vida de pacients amb càncer de mama en la
jornada'Entre Nosaltres'
Les activitats busquen recaptar fons per l'estudi sobre l’impacte socioeconòmic de la malaltia per millorar el benestar
diari ACN
Barcelona.-L’Hospital de Sant Pau, l’Institut d’Investigació Biomèdica de (IIB Sant Pau) i l’Hospital del Mar h...
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SALUT

“Treballar o tenir sexe
són reptes, quan es
té càncer de mama”
El Sant Pau celebra una jornada per
millorar la qualitat de vida de les pacients
GEMMA GARRIDO GRANGER
BARCELONA

“La meva vida ara es resumeix en
evitar que la metàstasi avanci. Ara
qüestions bàsiques com anar a treballar o tenir relacions sexuals suposen un repte, per a mi”, lamenta
la Maria Piñol, de 32 anys. Fa gairebé una dècada que va descobrir que
havia nascut amb una alteració genètica que la feia vulnerable a tenir
un càncer. “Sabia que acabaria tenint la malaltia. Em vaig fer controls
cada sis mesos durant quatre anys
per comprovar-ho i sempre tenia la
impressió que els resultats sortirien positius. El càncer es resistia, però jo pensava: “Ja arribarà”, explica a l’ARA la Maria. Als 28 anys, els
oncòlegs van confirmar els pitjors
presagis: van detectar-li un càncer
de mama hereditari.
Un 80% de tots els càncers de
mama són esporàdics, però aproximadament en un de cada deu casos
el tumor es pot atribuir a alteracions genètiques familiars. La mare
de la Maria va patir un càncer d’ovari –un tipus oncològic estretament
relacionat amb el de mama– als 51
anys i la Maria va saber, gràcies a un
estudi genètic, que ella també podia
desenvolupar-lo. “Quan una dona
creu que té predisposició genètica a
tenir càncer és perquè un familiar
directe n’ha tingut o en té. En
aquests casos, s’estudia genèticament l’entorn per veure si són portadors de la mutació, sobretot si qui
ho sospita té menys de 45 anys”,

precisa el director del servei d’oncologia mèdica de l’Hospital de Sant
Pau, Agustí Barnadas. Si es confirma la mutació al gen, s’ha de comprovar que la pacient que fa la consulta l’ha heretat.
El càncer de mama hereditari, així com la incidència d’aquesta malaltia en la vida de les pacients –ja sigui la de parella, la laboral o els hàbits saludables–, són alguns dels eixos que marcaran l’agenda de la
tercera jornada participativa sobre
qualitat de vida i càncer de mama
que se celebra avui a l’Hospital de
Sant Pau. Fa quatre anys que el centre organitza al Recinte Modernista una sessió amb debats i xerrades
per oferir als pacients informació
útil per al seu benestar, tant si tenen
la malaltia com si l’han superat.
Divulgar els nous avenços

“Volem fer entendre a les pacients
que, malgrat tot, poden viure com
vulguin”, precisa Barnadas. L’oncòleg moderarà un col·loqui en què es
traslladarà a les afectades i als familiars el coneixement científic més
recent –innovacions tecnològiques,
l’auge de la immunoteràpia o l’ús específic de la quimioteràpia– en la
lluita contra el càncer.
La jornada també vol recaptar
fons per completar un estudi preliminar –iniciat el 2015 per l’Institut
de Recerca de Sant Pau– que detectava que només la meitat de les pacients de càncer de mama que tenen
edat per treballar es reincorporen
a la feina després de la baixa mèdica
i que, acabats els tractaments, úni-

Els nous
tractaments i
els hàbits de
vida saludables
de pacients amb
càncer de mama
centraran la
jornada de
l’Hospital de
Sant Pau. GETTY

cament una de cada cinc gaudeix
plenament de la seva sexualitat.
Unes problemàtiques a què moltes
malaltes, com la Maria Piñol, s’enfronten diàriament: “Segueixo de
baixa perquè amb la metàstasi em
passo entre dos i tres dies a la setmana a l’hospital, i el càncer ha fet que
la meva vida en parella sigui nul·la”.
Després de la cirurgia i dels tractaments coadjuvants, com ara la
quimioteràpia, hi ha dones que poden veure com el seu desig sexual
disminueix i com el càncer deteriora les seves relacions íntimes. “Algunes pacients poden sentir vergo-

nya del seu cos, però també experimentar dolor al tacte del pit i que un
massatge estimulant els recordi la
malaltia”, confirma Barnadas.
El suport dels psicooncòlegs és
clau, especialment quan el càncer
reemergeix. La Maria, per exemple,
es visita cada dues setmanes durant
una hora amb una professional de
l’associació Catalunya Contra el
Càncer per compartir el pes del càncer. “Sabia que no podria superar-ho
sola, perquè va ser un cop duríssim.
Em sentia molt perduda i no tothom
al meu entorn estava preparat per a
un canvi així”, resumeix.e
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“Treballar o tenir sexe són reptes, quan es té càncer de
mama”
L'Hospital de Sant Pau celebra una jornada per millorar la qualitat de vida de les pacients GEMMA GARRIDO
GRANGER
Els nous tractaments i els hàbits de vida saludables de pacients amb càncer de mama centraran la jornada de l’Hospital
de Sant ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.9

@ CORRESPONSABLES....

URL: www.corresponsables.com

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Corresponsables Corres...

3 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Kern Pharma Biologics colabora con la jornada “Entre
Nosaltres”
Kern Pharma Biologics patrocina la tercera edición de la jornada “ Entre Nosaltres ”, un encuentro cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama. Este encuentro está organizado conjuntamente por el
Hospital de la ...
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Kern Pharma Biologics colabora con la jornada "Entre
Nosaltres"
Oncología
El objetivo de este encuentro, organizan el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Institut de Recerca de Sant Pau y el
Hospital del Mar, es mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama a través de charlas, col...
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Jornada sobre el càncer de mama
b Sant Pau acull demà

la tercera edició
d’‘Entre Nosaltres’
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’Hospital de Sant Pau i de la Santa
Creu, l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Sant Pau i l’Hospital
del Mar organitzen demà Entre Nosaltres, tercera jornada participativa
sobre qualitat de vida i càncer de
mama. L’esdeveniment, que tindrà

lloc al Recinte Modernista de Sant
Pau (Sant Antoni Maria Claret, 167),
inclourà tallers i col·loquis durant
tot el matí. L’objectiu d’aquesta jornada és promocionar totes aquelles activitats que puguin tornar la
qualitat de vida a les pacients que
han tingut aquesta malaltia i recaptar fons destinats, íntegrament, a
desenvolupar un estudi iniciat el
2015, que analitza l’impacte socioeconòmic del càncer de mama en les
nostres pacients per poder millorar
el seu benestar diari.

Entre Nosaltres és una iniciativa que
va impulsar fa quatre anys el Servei
Mancomunat de Cirurgia Plàstica i
Reparadora de Sant Pau-Hospital del
Mar i es va organitzar amb la col·laboració de tots els serveis mèdics i
professionals de la salut que treballen amb el càncer de mama.La trobada d’aquest any comptarà, com
en les últimes edicions, amb la
col·laboració de cirurgians plàstics,
oncòlegs, investigadors, infermeria
especialitzada, farmacèutics, fisioterapeutes, societats mèdiques, perio-

distes, escriptors i associacions ciutadanes i de pacients que lluiten per la
prevenció i contra el càncer de mama i les seves complicacions.
Entre Nosaltres és una jornada
oberta a la ciutadania amb xerrades, col·loquis, tallers, activitats lúdiques i altres d’orientades a informar, orientar, animar i reunir totes
les persones que conviuen amb
aquesta malaltia, identifiquen la repercussió social del càncer o simplement se senten vinculades a la
causa i estan interessades a conèi-

va arribada a l’aeroport de Madrid,
només superades per palestines i
dominicanes. Les veneçolanes van
ser les cinquenes. La majoria de persones rebutjades al mateix aeroport
quan intentaven entrar a Espanya
com a suposades turistes van ser colombianes, però en segon lloc ja figuren les hondurenyes (més de 500
el 2018). Les veneçolanes van ser les
sisenes en aquest índex. H

xer i incorporar pautes de vida saludables en el seu dia a dia.
ESTUDI / El servei mancomunat de ci-

rurgia plàstica de Sant Pau i l’Hospital del Mar han liderat un estudi
previ a un altre d’internacional que
es durà a terme en diferents països
europeus. Inclou una àmplia entrevista a una mostra de dones afectades de càncer de mama a fi de valorar la seva qualitat de vida i els canvis socials i econòmics derivats de la
seva malaltia.
Aquest estudi inclou unes 175
dones representatives del conjunt
de pacients diagnosticades d’aquesta malaltia amb qui posteriorment
es comentaran els resultats per validar-los. H
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Sant Pau i l'Hospital del Mar organitzen una jornada
sobre càncer de mama
Aquest dissabte 4 de maig el recinte modernista acollirà la tercera edició d''Entre Nosaltres' L’Hospital de Sant Pau i de
la Santa Creu, l’Institut de Recerca Biomèdica de Sant Pau (IIB Sant Pau) i l’Hospital del Mar, organitzen el 4 de maig
vine...
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Sant Pau y el Hospital del Mar organizan una jornada
sobre cáncer de mama
Este sábado 4 de mayo el recinto modernista acogerá la tercera edición de 'Entre nosaltres' El objetivo es promocionar
las actividades que devuelvan la calidad de vida a las pacientes El Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, el Instituto
de Inv...
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