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Què és  un

tumor  de

mama?

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

El 4 de febrer és el Dia Mundial contra el Càncer. El 

2000 el va instaurar l'OMS (Organització Mundial de la 

Salut) per augmentar la consciència i avançar en el control 

i prevenció d'aquesta malaltia. 

DADES  

GENERALS

S'estima que el risc de patir un 

càncer de mama al llarg de la vida 

és aproximadament d'1 de cada 8 
dones

A Espanya es diagnostiquen 26.000 
casos l'any, la majoria entre els 45 

i 65 anys.
DEFINICIÓ

El tumor de mama és el 

producte de la 

proliferació de cèl·lules 

del teixit mamari. 

Aquests tumors poden 

ser benignes o malignes.

DADES   A LA 

GARROTXA

2017: 
123 pacients visitats 
40 càncers de mama 

2 derivacions 

ASSOCIACIONS 

DE PACIENTS

Oncolliga Girona 

Asociación española contra el cáncer 

Associació catalana de dones afectades de 

càncer de mama 

Federación española de cáncer de mama 

Associació gAmis (grup d'ajuda mama i salut) 

Grup d'autoajuda per a dones amb càncer de pit 

LA PREVENCIÓ, 

ELEMENT CLAU

Per a la prevenció del càncer de mama és important 

seguir els següents consells:   

Fer activitat física 

Portar sostenidors adequats

Seguir una alimentació sana, evitant greixos

Fer revisions periòdiques

Fer-se autoexploracions de mama 

Portar uns hàbits de vida saludables

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/tipos/autoexploracion/pasos_aem


Unitat de 
Patologia 
Mamària

EQUIP • UPM

La Unitat de Patologia Mamària (UPM) de l'Hospital 
d'Olot és un equip multidisciplinar que dona un servei 
de qualitat als malalts afectats de patologia mamària i 
proposa el tractament més òptim per cadascun d'ells. 

La responsabilitat de la Unitat és atendre el malalt: 
valorar la història clínica, fer un seguiment, realitzar 
l'operació quirúrgica si és necessària i prescriure, si és 
necessari, un tractament a posteriori de 
quimioteràpia (la majoria es fan a l'hospital) o 
radioteràpia (ICO).  

Cirurgia

Joaquim Martínez Torres (coordinador UPM) 
Vasile Veste (cirurgià) 
Josep Maria Ribas i Puntí - cirurgià plàstic 
(Hospital Dr. Josep Trueta de Girona)

VIES D'ACCÉS A LA UNITAT • UPM

Els casos que arriben a la Unitat ho fan per quatre vies 
diferents:  

FUNCIÓ • UPM

Ginecologia

Anna Lillo Paredes 
Manuel de Peray Baiges

Radiologia

Lluïsa Gifre Bassols 
Rafel Bassaganyas Vilarrasa

Gestora de casos

Irene Roura Viñas

Anatomia patològica

Josepa Miró Queralt - patòloga 
Clínica Girona

Fisioterapeutes de rehabilitació

Yvonne Moya Funes 
Isabel Falguera Giménez

Oncologia

Núria Sala Gonzàlez (oncòloga referent ICO)

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama
Mitjançant un diagnòstic ràpid al metge de 
capçalera
A la revisió habitual de la consulta de ginecologia
Altres vies com: urgències, metges privats...

Radioterapeuta

Eugeni Canals Subirats (oncologia radioteràpica ICO)

Psicooncòloga 

Teresa Feliu Madrenas (Oncolliga) 

FUNCIÓ • UPMCOMITÈ ONCOLÒGIC • UPM

El Comitè Oncològic de l' Hospital d'Olot és un equip 
multidisciplinar que valora el tractament més òptim 
per cada malalt que pateix un càncer, en aquest cas, el 
de mama. Es reuneixen un cop la setmana per valorar 
els casos.  

Personal infermer HDMQO

Cristina Arjona Aulina 
Dolors Palau Cruells 
Dolors Sadurní Quintana 
Merche Garcia Alcoba



Facilita al pacient l'atenció d'un equip 
multidisciplinar i una atenció integral
Millors opcions terapèutiques, individualitzades i 
actualitzades
Redueix les demores en el diagnòstic i l'inici dels 
tractaments
Millora el pronòstic global en el càncer de mama
Ofereix la majoria de tractaments de 
quimioteràpia a l'Hospital d'Olot

LA UNITAT DE MAMA, QUÈ APORTA AL
PACIENT?

EBAB HOUSE AT LOS 
ANGELES, CALIFORNIAFUNCIONAMENT • UPM

Primera visita: es tracta d'una entrevista 
personalitzada on es detecten els suports i els 
detalls socials del pacient. 
El procés diagnòstic pot constar de més d'una 
visita i conclou amb la proposta definitiva del 
tractament i l'acceptació o no d'aquest. Aquestes 
visites poden ser merament tècniques o de dubtes i 
inquietuds que pugui plantejar el pacient. 
La majoria de casos compten amb algun tipus 
d'intervenció quirúrgica complementària amb 
tractaments oncològics com la quimioteràpia, 
radioteràpia, hormonoteràpia o immunoteràpia. 
En alguns casos el procés pot incloure la 
intervenció del cirurgià plàstic per algun tipus de 
reconstrucció. 

Cada pacient i tumor és diferent, per tant, el Comitè 
de Mama és l'encarregat d'escollir, proposar i 
prescriure el tractament més idoni per a cada cas. En 
tot moment s'atenen les demandes físiques, 
psíquiques i socials que es generin del procés i 
s'aporten els recursos necessaris. 

CIRCUIT A SEGUIR UN COP DETECTAT EL 
TUMOR MALIGNE: 

SUPORTS EXTERNS DURANT EL PROCÉS

En fases inicials de la malaltia el càncer de mama no 
acostuma a presentar símptomes. Tot i això, els 
símptomes més comuns són: 

Aparició d'un nòdul a la mama que prèviament no 
hi era
Aparició d'un nòdul a l'aixella
Canvi de mida d'alguna de les mames
Irregularitats en el contron de la mama
Alteracions en la pell de mama (canvis de color, pell 
de taronja, nafres...)
Canvis en el mugró (retracció, secreció de fluid...)
Menys mobilitat en una de les mames quan 
s'aixequen els braços alhora

Aquests símptomes també poden ser causats per 
altres problemes de salut. Davant la seva aparició s'ha 
de consultar amb el metge de capçalera per tal de fer 
el diagnòstic el més aviat possible.

ELS SÍMPTOMES

TIPUS DE TUMORS

TUMORS BENIGNES: NO són càncer. Les seves 
cèl·lules no envaeixen altres parts del cos; 
generalment es poden treure i no solen tornar a 
aparèixer. 

TUMORS MALIGNES: SÍ que són càncer. Les cèl·lules 
d'aquests tumors poden envair teixits propers o bé 
disseminar-se per altres parts del cos. Aquest 
disseminació des d'una part del cos a una altra 
s'anomena metàstasi. 

Hi ha diversos tipus de càncer de mama i es necessiten 
diferents proves per tipificar cada cas i definir el 
tractament més idoni. Aquesta complexitat ha obligat 
a molts centres a treballar en equip i a crear les 
unitats específiques de mama.  
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