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A la ciutat de Barcelona des de l’any 1995 està funcionant el Programa de Detecció Precoç
de Càncer de Mama (PDPCM) que té com a objectiu contribuir a la disminució de la
mortalitat per aquesta malaltia. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), té
encomanades les tasques de comunicació, coordinació i avaluació en tant que és l’Oficina
Tècnica del Programa. Els Hospitals del Mar, l’Esperança, Vall d’Hebron, Sant Pau i Clínic
són els encarregats de la realització de les proves de cribratge així com del seguiment i
diagnòstic de les pacients. Disposen d’oficines específiques per a desenvolupar el programa
coordinant els diferents integrants hospitalaris del Programa. Participen en les activitats de
comunicació i avaluació a nivell de ciutat liderades per l’Oficina Tècnica així com participen
activament en els diferents grups de treball o accions específiques per a la millora de la
qualitat del programa endegades i coordinades per l’Oficina Tècnica.

Des del PDPCM, es convida a totes les dones que viuen a la ciutat d’entre 50 i 69 anys a ferse una mamografia de control cada 2 anys. Per a que el programa sigui efectiu, interessa
que hi hagi la màxima participació possible, concretament, les guies europees parlen d’un
70%. A Barcelona, la participació és molt desigual en funció del nivell socioeconòmic de la
zona, sent les participacions més altes en les zones de la ciutat menys benestants i les més
baixes en les zones de nivell socioeconòmic més alt i en les quals les dones solen tenir més
doble cobertura i per tant, es controlen a traves de mútues privades. La participació en el
programa de Barcelona, oscil·la entre un 40 i més d’un 70% en funció doncs del nivell
socioeconòmic de la zona.

La decisió individual de cada dona de participar en un programa de cribratge ha de
prendre-la amb una bona informació sobre el que se li ofereix, per quin motiu i sobretot
dels beneficis de participar-hi, però també dels possibles riscos que assumeix.

Per aquest motiu, des del PDPCM es fan reunions informatives, a les dones que hi són
convocades per primera vegada i fins i tot un temps abans de tenir l’edat d’incorporar-s’hi.
L’objectiu doncs, d’aquestes reunions és donar la informació adequada, evitant la
interpretació errònia dels múltiples missatges contradictoris que contínuament arriben des
dels diferents sectors sanitaris així com del mateix context social.
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Per parlar de detecció precoç del càncer de mama, en primer lloc cal parlar a la dona de la
malaltia, però des de la seva perspectiva: què en sap, què en pensa, quins mites són més
habituals, quines creences té sobre el tractament i la curació, etc. Amb això es pot tenir la
informació necessària per a saber en quins punts cal incidir per tal de clarificar conceptes i
falses creences.

Amb aquesta finalitat, les reunions informatives s’han de plantejar en un primer moment,
com un procés d’escoltar a les dones per a continuació parlar-los del programa.

Després de 10 anys de funcionament el Programa es planteja revisar el Pla de Comunicació
que s’està duent a terme. Prèviament, s’ha fet un estudi sobre l’opinió de les dones sobre
el programa i també s’ha estudiat l’opinió que en tenen la xarxa de professionals de
l’Atenció Primària de Salut. Partint de la base d’aquesta informació, es constitueix un grup
de treball multidisciplinar encarregat de millorar els diferents aspectes de comunicació del
Programa, entre ells, la informació que es transmet a les dones a través de les reunions
informatives.

Objectiu de la guia d’ús
L’objectiu d’aquesta guia d’ús és facilitar el desenvolupament de la reunió informativa
dirigida a dones de 49 a 54 anys residents a la ciutat de Barcelona a fi de promoure la
participació en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) de
Barcelona.

Qui pot fer les reunions?
És important que la persona que faci les reunions conegui en profunditat el cribratge i el
programa de Barcelona en concret i que hagi estat correctament formada en l’ús de la
presentació.

L’ASPB en tant que Oficina Tècnica del programa de la ciutat, té encomanades entre altres,
les tasques de coordinació i sobretot informació, comunicació i sensibilització. A tal fi, té
personal format en Salut Pública i dedicat en exclusiva a aquestes tasques. Per tant, a
priori, és funció de l’ASPB dur a terme aquestes reunions, si bé poden fer-ho també,
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persones vinculades al programa i que s’hagin format en la conducció i realització de les
reunions. Idealment, seria interessant que juntament amb la persona de l’ASPB participés
de manera activa en la reunió, personal dels Equips d’Atenció Primària (EAP) i/o del
Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) i els coordinadors de les
unitats hospitalàries.

És important, que si algú fora de l’ASPB està interessat en fer aquestes reunions, sigui de
manera prèviament coordinada amb la finalitat de no duplicar recursos i esforços.

A qui s’adrecen les reunions?
Com ja s’ha comentat, la població diana del programa són les dones de 50 a 69 anys. A les
sessions informatives es cita de manera individualitzada a les de 49 a 54 anys perquè es
considera que són les d’incorporació recent al programa les que requereixen més
informació per a conèixer-ho. Les que tenen més de 54 anys es considera que ja han tingut
l’ocasió d’assistir a les reunions informatives i de conèixer el programa. Tot i així, si bé no
són convidades de manera personalitzada, són informades a través de vies indirectes i
naturalment poden assistir a les reunions.

Actualment, la gran majoria de les dones s’han fet controls mamogràfics abans dels 50 anys
i necessiten saber i entendre perquè a partir dels 50 anys són incorporades al programa
canviant d’aquesta manera els circuits habituals i en ocasions la freqüència de realització,
sense que la dona tingui la sensació que això disminueix la seva seguretat i qualitat del
servei.

Com es convoca a les dones?
Se les convoca mitjançant una carta on se’ls indica el dia, hora i lloc on es realitza la reunió.
Però també es poden utilitzar altres mètodes de cerca activa a través d’associacions, els
professionals de salut, les oficines de farmàcia comunitària i qualsevol altra via alternativa,
sobretot si pensem en grups de dones especialment vulnerables o de més difícil accés.

Guia d’orientació 11

A les reunions informatives que s’han anat fent fins ara, anualment hi acudeixen unes 800
dones, amb una mitjana d’assistència d’entre unes 20 a 40 dones, tot i que aquesta
quantitat és molt variable.

Quan es fan les reunions?
Es fan a mida que es van convocant les dones al programa. A Barcelona, les dones es citen
atenent a criteris territorials, segons les Àrees Bàsiques de Salut (ABS). Per tant, abans de
citar a les dones d’una determinada ABS, se les convida a les reunions, podent en algunes
ocasions, citar conjuntament a les dones de dues ABS veïnes. De la mateixa manera, si es
considera pertinent, es pot plantejar més d’una reunió per a una ABS. En tot cas, cada dona
es citada cada 2 anys i anualment es convoca a les dones de la meitat de les ABS de
Barcelona.

On es fan les reunions?
Les reunions es realitzaran en centres socials pròxims als llocs de residència o punt de
trobada de les dones que pertanyin a l’Àrea Bàsica de Salut en la que s’actuarà. Aquests
centres seran bàsicament centres cívics, associacions de veïns, però també poden fer-se en
els mateixos Centres d’Atenció Primària.

Contingut de la reunió
Després d’una breu presentació, tant de les participants com de les persones responsables
de dur a terme la reunió, s’explica breument el que es farà en la reunió.

Les reunions han de durar 1 hora i mitja i estan dividides en tres parts:

1. La primera part, serà en format grup de discussió amb un qüestionari semiestructurat
per tal que les dones parlin sobre la malaltia. Haurà de durar 30 minuts
aproximadament. Mitjançant un guió estructurat, són les dones, del grup al que ens
estem dirigint, les que han de parlar a fi de saber quins són els coneixements, mites i
creences que tenen vers el càncer de mama i la detecció precoç.
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2. La segona part, serà en format de presentació on es parlarà del càncer de mama i del
funcionament del programa de detecció precoç. Aquesta part haurà de durar uns 30
minuts aproximadament. S’intentarà donar claredat als dubtes que hagin sorgit en la
primera part. A més, s’explicarà de manera senzilla, clara i entenedora quins són els
principis del programa, els seus objectius, el seu funcionament, els beneficis i els riscos.

3. Finalment, hi haurà el torn de dubtes i preguntes (avaluació) pel qual es reservarà un
temps aproximat de 30 minuts, on les dones podran resoldre els dubtes sorgits al llarg
de la reunió i realitzar una avaluació sobre la reunió. Per tal de no allargar-se molt,
s’aconsella que facin els dubtes i preguntes totes a l’hora i respondre-les d’igual
manera.

Aquestes reunions seran realitzades per una persona de l’ASPB, tot i que pot participar-hi
una altra de l’Equip d’Atenció Primària (EAP), del PASSIR o de l’hospital de referència, els
quals poden implicar-se més activament en la primera part en format de grup de discussió
i/o actuant com a observador i moderador.
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Guió de la reunió informativa
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La malaltia
Objectiu
Mitjançant l’ús de metodologia activa en aquest bloc es pretén generar un ambient
suficientment distés per tal que les dones parlin sobre el càncer de mama. Així podrem
saber què en pensen, què en coneixen, quins mites en tenen amb les seves pròpies
paraules. També es vol saber què pensen de la possibilitat de la detecció precoç i què
estant fent al respecte.

Aquesta decisió correspon al fet que només en un context en el que les dones puguin
expressar de forma continguda les seves pors i anticipacions negatives vers el càncer de
mama i el programa de detecció, podrem resoldre els aspectes que actuen com barreres a
l’hora de formar part del programa. Alguns d’aquests aspectes que podríem remarcar
extrets d’estudis realitzats des de l’oficina tècnica del programa serien1,2:

•

Algunes dones consideren que el programa hauria de citar-les a partir dels 45 anys.
Aquest fet no es recolza a nivell d’evidència científica, ja que on s’ha observat que el
cribrat pot contribuir a reduir la mortalitat per càncer de mama és en el grup de dones
de 50 a 69 anys.

•

Un altre punt que reclamen algunes dones, és el de realitzar els controls mamogràfics
de forma anual. S’ha de dir que són dones sanes i per tant, no calen radiacions
innecessàries. A nivell estatal tots els programes ho realitzen de forma bianual.
Finalment, no hem d’oblidar el tema cost – efectiu dels programes de cribrat
poblacionals.

•

Quant a les dones immigrants moltes diuen no tenir temps ja que s’han de dedicar a la
família i a temes laborals; en alguns casos, això també pot ser una excusa darrera la
qual veritablement s’amaga por al diagnòstic. En alguns grups culturals en concret, com
les xineses, pot haver-hi una certa desconfiança cap al sistema sanitari. Un altre punt a
tenir en compte en les dones immigrants és la barrera idiomàtica i l’accés al sistema
sanitari.
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La majoria de dones abans dels 50 anys ja s’han fet controls ginecològics, ja que està molt
estès el concepte de les revisions ginecològiques per a fer-se la citologia i la mamografia.
Moltes d’elles aquests controls se’ls fan a través del ginecòleg de la xarxa pública i quan
arriben als 50 anys, els pot costar d’entendre perquè a partir d’aquest moment no es
poden continuar controlant en el mateix centre en el que ho feien, perquè cada 2 anys, etc.

És important doncs que tots aquests dubtes els puguin manifestar en un ambient còmode,
per tal de poder-los argumentar adequadament perquè el programa les adreça a
determinats centres hospitalaris i no a altres, perquè les convoca a partir de 50 anys,
perquè els hi fa la mamografia cada 2 anys, etc.

Un altre aspecte important d’aquest apartat interactiu, és que la persona que ha de fer la
sessió informativa, tingui clar el nivell de coneixement i les inquietuds del grup de dones a
les que s’ha d’adreçar, podent així, en certa mesura adaptar el seu discurs.

Estructura del guió
1. Presentació de les persones moderadores de la reunió (equip / hospital / EAP...)
2. Presentació breu de les participants (si s’escau, sempre i quan siguin menys de 15
dones).
3. Explorar els coneixements sobre el càncer de mama i la percepció que en tenen així com
de les pràctiques preventives.

A partir del guió semiestructurat que es presenta a continuació, s’estimularà a les dones
que parlin del càncer de mama i el que hi relacionen.

Coneixements
Què pensen quan senten l’expressió càncer de mama?
Creuen que es pot prevenir? Com?
Com han après això? Fonts d’informació
Què pensen quan senten l’expressió detecció precoç?
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Pràctiques preventives
Què fan vostès per mantenir la seva salut? I per prevenir el CM? (Veure si fan autopalpació,
mamografies... o remeis medicina natural...?)

Coneixement casos
Coneixen a alguna persona del seu entorn que hagi patit la malaltia? O ha sentit parlar
d’algun cas?
- Com i quan li van diagnosticar i com està ara?
- Procés personal, de la malalta, de l’entorn
- Sentiments
- Com li ha influenciat aquesta experiència? (En la seva percepció actual i el seu
comportament vers la prevenció de la malaltia)

I vostè pensa que pot patir la malaltia?
- Temor per la possibilitat
- Confiança en les proves, tractaments...
- Percepció d’aquest risc. Actuació davant aquesta percepció.

És important que en aquesta part de la reunió, es deixi parlar a les dones lliurement, no cal
anar responent a tots els temes que van sorgint. Per altra banda, tal vegada no hi haurà
temps de desenvolupar tots els punts indicats anteriorment en el primer bloc. Es tracta
d’un tema sensible com és el càncer de mama i pot mobilitzar moltes emocions3.

El Programa
Objectiu
Donar a conèixer el Programa de Detecció Precoç de Càncer de mama, perquè es fa,
perquè va dirigit a dones d’una determinada edat i com funciona.

El perquè es fa, no es pot explicar sense englobar-ho en la malaltia, i per tant, cal introduir i
clarificar conceptes bàsics sobre què és la malaltia i també en funció del que s’hagi
esmentat en la part del primer bloc.
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Estructura
Aquesta part, com ja s’ha comentat, és en format de presentació i consta de dos blocs
diferenciats:
El càncer de mama
- Definició: diapositiva 1 a 6.
- Factors de risc: diapositiva 7 a 17.

Detecció precoç: Programa de Barcelona
- Per què? Motiu pel que es fa un el programa (diapositiva 18).
- A qui? Quina és la població diana i perquè (diapositiva 19 a 21).
- Què? Oferta del programa (diapositiva 22 a 24).
- Com? Funcionament logístic (diapositiva 25 a 37).
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El càncer de mama
Definició
En aquest primer bloc de diapositives, tenint en compte el que les dones han anat dient al
llarg dels 30 minuts de discussió prèvia, han de quedar clars els aspectes clau sobre la
malaltia així com intentar desmitificar alguna de les creences errònies que puguin anar
sorgint.

1. Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama.
Cal lligar el que elles han dit amb l’inici de la presentació.
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2. Què és el càncer?
Anem a veure quina és la definició teòrica, que fan els científics, sobre què és el càncer i que
com veuran no difereix massa del que vostès han anat dient.
Ens podem limitar a llegir el contingut de la diapositiva.

3. Definició global de què és el càncer
El càncer de mama és el més comú en les dones de tot el món, tot i que en els països
desenvolupats és on més n’hi ha.
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4. Què és el càncer de mama?
S’explica què és el càncer de mama en concret a partir d’un dibuix de la mama i un
esquema de la divisió cel·lular.
•

La majoria dels càncers es produeixen en els conductes de la llet

•

Es produeix un creixement cel·lular anormal i indiscriminat que a mida que va

augmentant i a través de capes del teixit es va fent invasiu.
•

El càncer de mama té un període, en el qual la malaltia ja és present en el nostre

organisme però encara no dona símptomes. Per sort, disposem de tècniques que permeten
diagnosticar la malaltia en aquest moment, cosa que no passa en altres tipus de malalties.
Per això, el podem diagnosticar abans de que doni símptomes i el que és més important,
permet començar el tractament i augmentar les possibilitats de curació i supervivència.
•

El fet de començar el tractament en aquest període inicial, també permet que el

tractament sigui menys agressiu, és a dir, en moltes cirurgies avui en dia només s’extreu el
tumor sense necessitat de fer mastectomia, tallar el pit.
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5. Signes que alerten del càncer de mama
La diapositiva és molt clara sobre el que cal explicar, que bàsicament és:
•

Localització de la majoria dels tumors

•

Alguns símptomes que han d’alertar
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6. Algunes dades
Dades d’incidència, mortalitat i supervivència. Dades de Catalunya.
Segons dades de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) la incidència a Catalunya és d’uns 12
casos nous anual per cada 10.000 dones, la mortalitat a Catalunya per càncer de mama des
de l’any 1992 ha anat decreixement un 2% anualment i la supervivència als 5 anys és del
81%4,5.

Factors de risc
En aquest bloc, a la dona li ha de quedar clar, què és la prevenció primària i què és la
secundària. Ha de saber, que degut a que es desconeix quines són les causes del càncer de
mama, no es pot fer “res per a evitar que aparegui” (prevenció primària).
S’han d’explicar però, els factors que se sap que estan relacionats amb la malaltia, alguns
d’ells impossibles de modificar (l’edat, l’herència genètica,...).
Aclarir però, que degut a la història natural de la malaltia, hi ha l’opció de fer diagnòstic
precoç (prevenció secundària).
Explicar, els beneficis i els riscos potencials de la detecció precoç.

Guia d’orientació 25

7. Quines són les causes del càncer de mama?
•

No les sabem. Si fos així, podríem fer coses per a evitar tenir la malaltia, que és el que

nosaltres anomenem fer prevenció, “prevenir la malaltia”. Per exemple, fent campanyes per
a que les persones joves no fumin estalviem moltes malalties. Controlant la pressió arterial
a partir d’una determinada edat, podem prevenir l’aparició de moltes malalties
cardiovasculars. Vacunant, evitem determinades malalties infeccioses.
•

En el cas del càncer de mama, no sabem cap cosa concreta que pugui evitar l’aparició

de la malaltia, tal com acabem de dir, el que podem fer es detectar-la abans de que doni
símptomes, però no ens oblidem que la malaltia ja hi és.
•

Tot i així, se sap que hi ha una sèrie de factors que nosaltres anomenen de risc, que hi

tenen relació.
•

També ressenyar, que hi ha molta informació a internet la qual no està demostrada i

que el més assenyat és consultar a l’especialista.
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8. L’edat, com a principal factor de risc
De càncer de mama, n’hi ha en major o menor mesura en totes les edats, però és a partir
dels 50 quan és més freqüent.

9. Factors hereditaris
El que se sap de moment al respecte dels factors hereditaris és que els càncer relacionats
amb el càncer de mama són només els de mama i ovari, és a dir, els que anomenem
càncers ginecològics. I entre el 5% i el 10% de tots els càncers són hereditaris.
D’altra banda, tenir familiars afectades de càncer de mama i/o ovari, tampoc implica
necessàriament tenir més risc, ja que té molt a veure, amb el grau familiar (si són mares o
germanes no és el mateix que si són tietes o àvies) i també depèn de l’edat: no és el mateix
tenir una germana o la mare que va patir la malaltia abans dels 50 anys o si la va tenir als
83 (majors de 70).
En tot cas, el que s’ha de fer, és parlar-ne amb el metge, el qual ja valorarà si és adequat o
no, derivar-nos a una unitat especialitzada de Consell Genètic, on a partir de la història
familiar valoraran si som persones de major risc, de risc moderat o si malgrat tenir
antecedents familiars, tenim el mateix risc que la resta de les dones.
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10. Altres factors relacionats
Si han dit algun factor que elles consideren de risc i que cal desmitificar en el primer bloc,
és el moment de fer-ho.
En aquest cas, es llegeix directament sense afegir comentaris tots els factors de risc menys:
Tractament Hormonal Substitutiu (THS), alcohol i excés de pes.

•

THS, està demostrat que incrementa el risc però sobretot en funció de l’edat a la que es

comença a prendre i la duració del tractament (quants més anys i des de més jove, pitjor).
Tot i així, ja pràcticament no es recepta.
•

Consum excessiu d’alcohol, considerant que es parla de consum excessiu en el cas de les

dones, quan es beuen diàriament 4 unitats d’alcohol com a mínim, entenent per unitats
tant gots de vi, com copes de cognac,...
•

Excés de pes, sobretot si ha estat mantingut durant anys i molt particularment durant la

menopausa.

Tot això, com poden veure, són factors que sabem que hi estan relacionats en major o
menor mesura i molts d’ells, són difícilment modificables. És per això, que tal com hem
comentat el càncer de mama no el podem prevenir, però el podem diagnosticar
precoçment.
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11. Consells per a prevenir el càncer?
Com ja hem dit, no hi ha cap cosa concreta que sapiguem que realment ens evitarà tenir la
malaltia, però si que hi ha molts hàbits saludables que ens ajudaran tant per a evitar el
càncer de mama com moltes altres malalties i que és important integrar-los, en la mesura
del possible, en la nostra vida quotidiana.
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12. Evitar l’obesitat
L’obesitat és negativa per a molts aspectes de la nostra vida i hem d’estar atents, ja que
darrerament, la vida que portem fa que no tinguem gaire temps per cuinar, que ens tornem
més sedentaris, etc.
L’obesitat és un problema que està augmentant en la nostra societat, fins i tot en els nens i
és important intentar evitar-la perquè és negativa no només per al càncer de mama, sinó
també per a les malalties circulatòries i moltes altres.
Però les dones han de tenir present que estem parlant d’obesitat, no d’obsessió per estar
prim, que és un altre problema important a la nostra societat. No tenim el mateix cos ni
per tant el mateix pes, als 20 anys, als 30, als 40, etc.
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13. Activitat física moderada
Per a fer una activitat física no tot s’acaba amb anar al gimnàs. Podem quedar amb
amigues per caminar i de pas xerrar una estona, baixem una parada abans del metro o de
l’autobús, pugem escales,...

14. Alimentació saludable
Lligat a tot el que hem estat dient, és important tenir una dieta equilibrada, rica sobretot
en fruita i verdura. Tenim molta sort, perquè estem en un país mediterrani on tenim tota un
seguit d’aliments a l’abast que val la pena aprofitar.
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15-16. Factors emocionals
Un dels factors de risc és l’estrès emocional, que seria una resposta d’alerta que en la justa
mesura és positiva però quan envaeix la nostra vida quotidiana, paralitza i emmalalteix.
L’ansietat, l’insomni, l’angoixa, la tristesa, sense causes aparents, són símptomes que ens
haurien de funcionar com senyals d’alarma, de que alguna cosa, en la nostra vida no va bé.

La nostra societat demana a les dones ocupar el lloc de la dona 10, la dona actual ha de fer
front a moltes demandes emocionals: familiars, laborals, d’imatge, tal vegada oblidant-se
de la responsabilitat que té sobre sí mateixa i el seu cos. Seria saludable desenvolupar la
capacitat d’expressar les emocions, perquè quan reprimim el que sentim, emmalaltim, la
manca d’expressió d’aquestes emocions produeix símptomes psíquics i físics. Aprendre a
expressar els sentiments és una manera de protegir i conservar la salut.

En una societat on els canvis són tant vertiginosos, el psiquisme és desequilibra. Per a
estabilitzar-lo cada vegada més les dones recorren a l’automedicació i a la
psicomedicalització.
Preguntar-nos que ens està passant, ens ajuda a no utilitzar la medicació com a calmant o
estimulant i a fer-ho només quan els professionals ens ho indiqui. Posar paraules a lo que
sentim, modifica la nostra posició subjectiva.
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17. Vida sana.
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La detecció precoç: el Programa de Barcelona
Per què? Motiu pel que es fa el programa
Ara anem a parlar de la detecció precoç del càncer de mama. Tal com hem dit abans, el
càncer de mama diagnosticat a temps, abans que no doni símptomes, en molts casos es pot
curar. A més permet un tractament menys agressiu.

18. Detecció precoç del càncer de mama. Prevenció secundària
Tenint present que el càncer de mama té un període en que no dona símptomes i que a més
tenim manera de poder-lo detectar en aquest moment, a finals dels 70, es posen en marxa
a la majoria de països desenvolupats, programes de detecció precoç que conviden a les
dones a fer-se controls regulars.

A qui? Quina és la població diana i perquè?
En aquest apartat a les dones els ha de quedar clar perquè se les convoca als 50 anys i no
abans i perquè les mamografies es fan cada dos anys. Abans dels 50 anys, la majoria de les
dones ja s’han fet mamografies, unes a través de la mútua, altres a través del sistema
sanitari públic. A més, entre els 40 i 49 anys, molts professionals fan fer-les cada any. A les
dones se’ls fa difícil entendre perquè a partir dels 50, les que es controlen a través del
sistema públic, han de seguir un circuit diferent; també el fer-se la mamografia cada 2 anys
a vegades ho viuen amb desconfiança, i ho vinculen a motius d’estalvi econòmic. Són
doncs, mites que cal eradicar.
Guia d’orientació 34

19. Foto de la ciutat de Barcelona
A Barcelona el programa es va iniciar a finals de l’any 1995 als districtes de Ciutat Vella i
Sant Martí i de mica en mica es va anar estenent a tota la ciutat.

20. A qui s’adreça?
A totes les dones que viuen a Barcelona encara que no estiguin empadronades. En aquest
cas però, ha de ser la dona la que s’ha d’adreçar al programa, ja que la font d’informació a
través de la qual sabem quines dones hi ha a Barcelona, és el padró municipal d’habitants.
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21. A quina edat?
El programa convoca a les dones a partir dels 50 anys i fins els 69 per diverses raons:
•

En primer lloc, perquè és més freqüent en aquestes edats.

•

En segon lloc, perquè en el moment de la menopausa, és a dir, al voltant dels 50 anys,

es produeixen una sèrie de canvis hormonals, que fan que el teixit mamari sigui menys dens
(perd teixit fibroglandular i guanya greix), amb la qual cosa el mamògraf pot veure més
clarament la presència de lesions.
•

Es parla sovint del risc que poden suposar les radiacions i això també està lligat a l’edat.

Els estudis fets, mostren que si una dona comença a fer-se mamografies als 50 anys i amb
la freqüència adient (2 anys), el risc d’induir un càncer és pràcticament nul, cosa que no
passa si es comença a edats massa joves i anualment.
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Què? Oferta del programa
22-23. Què se’ls ofereix?
Assegurar-se que no tenen un càncer de mama i, si el tenen, diagnosticar-lo abans de que
doni símptomes, fent mamografies.

Consisteix en una radiografia de la mama. Es fan 2 projeccions a cada pit: una de dalt a
baix i una de costat.

La mamografia, és una prova senzilla, que pot ser molesta sense arribar a fer mal, tot i que
això depèn de la sensibilitat de cada persona i en cada moment.
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24. Perquè una mamografia?
Perquè és la tècnica més sensible (te la capacitat de detectar lesions molt petites, de la
mida del cap d'una agulla) i és per tant, la tècnica utilitzada en tots els programes de
detecció precoç de càncer de mama. També és una forma ràpida de veure tota la mama
(fotografia de tota la mama).
L’ecografia és una prova addicional que s'utilitza quan en la mamografia s'observa alguna
imatge sospitosa, per a confirmar o descartar l'existència d'una lesió i valorar si cal seguir
estudiant-la, ja que per sí mateixa tampoc constitueix una prova confirmatòria o de
diagnòstic. L’ecografia no detecta les microcalcificacions.
L'autopalpació, és una manera més d'autoobservació de la mama, però no recomanada per
a fer cribratge, ja que si es detecta alguna lesió que finalment és un tumor, ja és d'una mida
molt gran. Cal un coneixement profund del propi pit ja que si no és així, pot provocar
angoixa, falses alarmes, obsessió en el control, etc.
L’autopalpació s’ha d’entendre com una manera més, a part de l’observació de canvis
visibles en la mama, per a que la dona estigui alerta durant el període entre mamografia i
mamografia per tal de detectar alguna possible anomalia, però mai com una prova de
cribratge.
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25. Cada quan?
L’experiència dels països que varen començar a fer cribratge durant els anys 70, varen
mostrar que la mortalitat per càncer de mama, no disminuïa més en aquelles zones on la
mamografia es feia cada any respecte a zones en que es feia cada 2 i fins i tot en alguns
casos cada 2 anys i mig.

Com? Funcionament logístic
26-27. On es fan les mamografies
S’explica en funció de la zona que viuen, quin hospital tenen de referència:
•

Sant Andreu, Guinardó i Dreta de l’Eixample: Hospital de Sant Pau

•

Horta i Nou Barris: Hospital de la Vall d’Hebrón

•

Ciutat Vella i Sant Martí: Parc de Salut Mar (Hospital del Mar)

•

Les Corts, Esquerra de l’Eixample i Sants-Montjuïc: Hospital Clínic

•

Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi: Parc de Salut Mar (Hospital de l’Esperança)
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27. Quin ordre es segueix per citar a les dones
En cada districte de la ciutat, com vostès ja saben hi ha diferents centres de salut, i en
funció d’on vivim, ens toca anar a un o altre. Doncs bé, l’hospital va convocant a les dones
de manera ordenada en funció del lloc on tenen el seu ambulatori. De fet, totes les que avui
esteu aquí teniu l’ambulatori al carrer,......., oi que si? I totes sou veïnes. Això es fa
expressament, perquè pensem que es bo, ja que així les dones parleu les unes amb les altres
i a vegades us ajudeu a prendre una decisió o altra.

28. Com se les convoca?
Les dones que són convocades per primer cop al programa, reben una carta informativa
juntament amb una informació addicional sobre el càncer de mama i la seva detecció
precoç a través del programa.
A continuació reben una carta de citació de l’hospital donant-los dia i hora.
En el cas de les dones que ja han estat convocades anteriorment, rebran directament la
carta de citació. En la que se li dona dia i hora per anar a fer-se la mamografia. En aquesta
carta hi ha el telèfon del hospital que la connecta directament amb el lloc en el que li fan les
mamografies de cribratge, de manera que si desitja canviar la cita que li han enviat pot ferho trucant o enviant un mail,...
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29-32. Quan arriba a l’hospital....
Quan arriba a l’hospital, hi ha un lloc específic per al programa i el trobaran degudament
senyalat. Si es la primera vegada que va a fer-se la mamografia pel programa, li faran una
sèrie de preguntes sobre si pren tractament hormonal, si té antecedents d’algun tipus.
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A continuació el tècnic l’acompanyarà i li faran la mamografia. De cada pit es fan dues
projeccions, és a dir, en total li faran 4 mamografies.

Tots els mamògrafs del programa són digitals i la quantitat de radiació emesa és menor. La
imatge surt directament per una pantalla d’ordinador en la que el radiòleg pot llegir
directament la mamografia i visualitzar de manera més clara punts concrets de la
mamografia.
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Cadascuna de les 4 mamografies és llegida per dos radiòlegs per separat i en cas de
discrepància juntament amb un tercer radiòleg arriben a un consens. Tots els radiòlegs del
programa tenen una àmplia experiència i formació.
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33. Com i quan reben els resultats
La gran majoria reben una carta, a les dues setmanes de fer-se la mamografia, indicant que
no s’ha observat cap anomalia. Les mamografies en principi no s’envien, queden a l’hospital
evitant així imprimir milers de mamografies. De totes maneres, si una dona vol tenir la seva
mamografia per ensenyar-li al seu metge, només te que demanar-la i se li enviarà a casa en
un CD.

Per altra banda, un petit grup de dones reben una trucada per a fer-se estudis addicionals,
normalment, per a descartar que alguna imatge sospitosa no sigui cap lesió important.

34. Quins són aquests resultats?
La majoria de les dones, tindran resultats normals. Però anem a veure un exemple, de les
diferents situacions que es poden donar, perquè la mamografia de la mateixa manera que
gairebé tots els actes mèdics i no mèdics, no són infal·libles i sensibles al 100%, hi ha
sempre un marge d’error:

De cada 1000 dones que es faran la mamografia, 950 seran completament normals i rebran
una carta dient-los que se les citarà als dos anys. Entre aquestes, n’hi haurà una que
realment tenia una lesió però el mamògraf no l’ha detectat. Aquest cas se’l considera un
fals negatiu. Les altres 50, necessitaran fer-se més proves i se les trucarà a casa per a dir-
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los-hi personalment i citar-les. Aquestes proves poden ser, una projecció addicional, una
ecografia, una punció,..., això dependrà de cada cas. D’aquestes 50 dones, n’hi haurà 4 que
se’ls diagnosticarà un càncer i les altres o bé se les citarà al cap de dos anys o en algun cas
a l’any. Aquestes 46 dones a les que se’ls ha fet proves i no han tingut càncer, se les
considera un fals positiu.

En el cas de les dones diagnosticades de càncer, iniciaran immediatament el tractament
pertinent en el mateix hospital en el que han estat diagnosticades, a no ser, naturalment,
que elles prefereixin una altra opció.
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35. Com contactar amb el programa
Una diapositiva per cada hospital amb els telèfons, webs,... de contacte de l’Oficina Tècnica
i de l’hospital corresponent.

36-37. Agència de Salut Pública de Barcelona. Dubtes, preguntes, avaluació i
acomiadament.
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Avaluació
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Avaluació continuada per part de les dones assistents a la reunió informativa
Les següents preguntes tenen com a finalitat conèixer la seva opinió sobre aquesta reunió
informativa.
Data de la reunió:
Edat:
País d’origen:
Nivell d’estudis:
Treballa fora de casa?
Si

No

En cas afirmatiu, quina ocupació laboral té?:

Si us plau, senyali de 0 (desacord) a 10 (d’acord) els següents aspectes:
ASPECTE

PUNTUACIÓ (0 – 10)

La presentació ha estat clara i entenedora
La reunió m’ha aportat nous coneixements
La moderadora ha guiat correctament la reunió
Grau de satisfacció global amb la reunió

Participarà en el programa de detecció precoç de càncer de mama?
Si

No

Si té algun suggeriment, indiqui-ho:

Gràcies per la seva col·laboració!
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Prova Pilot
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ESTRUCTURA DE LA DISCUSSIÓ
Respondre als següents aspectes:

 Les dones han estat participatives
 S’han sentit còmodes
 Han parlat totes o gairebé
 Hi ha hagut alguna dona que hagi monopolitzat la discussió
 S’han desviat del tema
 La moderadora ha sabut reconduir la discussió
 Ha sabut fer parlar a les dones
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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓ

Consta de dos blocs diferenciats:

El càncer de mama
•

Definició: diapositiva 1 a 6
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Els punts a tractar en aquest apartat són:
 Com es produeix el càncer
 Localitzacions principals del càncer de mama
 Signes que alerten del càncer de mama
 Dades (el càncer més freqüent, amb major mortalitat per aquesta causa i amb una alta
supervivència)
 El càncer de mama detectat a temps es pot curar i el tractament és menys agressiu.

a. S’han assolit tots els continguts treballats?

b. Han aparegut conceptes nou?

c. Temps aproximat de la diapositiva:

d. S’adequa a les preguntes proposades?

e. S’adequa en quan a llenguatge?

f. La moderadora s’ha expressat de forma clara i entenedora?
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•

Factors de risc: diapositiva 7 a 17
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Els punts a tractar en aquest apartat són:
 Concepte de prevenció primària (accions per evitar l’aparició de la malaltia)
 Factors de risc del càncer en general
 En el càncer de mama no és possible fer prevenció primària

a. S’han assolit tots els continguts treballats?

b. Han aparegut conceptes nou?

c. Temps aproximat de la diapositiva:

d. S’adequa a les preguntes proposades?

e. S’adequa en quan a llenguatge?

f. La moderadora s’ha expressat de forma clara i entenedora?
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Detecció precoç: Programa de Barcelona

•

Per què?: motiu pel que es fa el programa (diapositiva 18)

Els punts a tractar en aquest apartat són:
 Concepte de prevenció secundària o detecció precoç

a. S’han assolit tots els continguts treballats?

b. Han aparegut conceptes nou?

c. Temps aproximat de la diapositiva:

d. S’adequa a les preguntes proposades?

e. S’adequa en quan a llenguatge?

f. La moderadora s’ha expressat de forma clara i entenedora?

Guia d’orientació 58

•

A qui?: quina és la població diana i perquè (diapositiva 19 a 21)

Els punts a tractar en aquest apartat són:

 A totes les dones residents a la ciutat de Barcelona (empadronades o no) de 50 a 69
anys.

a. S’han assolit tots els continguts treballats?

b. Han aparegut conceptes nou?

c. Temps aproximat de la diapositiva:

d. S’adequa a les preguntes proposades?

e. S’adequa en quan a llenguatge?

f. La moderadora s’ha expressat de forma clara i entenedora?
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•

Què?: oferta del programa (diapositiva 22 a 24)

Els punts a tractar en aquest apartat són:

 Control mamogràfic cada dos anys
a. S’han assolit tots els continguts treballats?

b. Han aparegut conceptes nou?

c. Temps aproximat de la diapositiva:

d. S’adequa a les preguntes proposades?

e. S’adequa en quan a llenguatge?

f. La moderadora s’ha expressat de forma clara i entenedora?
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•

Funcionament logístic (diapositiva 25 a 37)
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Els punts a tractar en aquest apartat són:
 Hospitals implicats (Hospital del Mar, Hospital de l’Esperança, Hospital del Vall
d’Hebrón, Hospital Clínic i Hospital de Sant Pau)
 Carta de citació amb possibilitat de canviar el dia i l’hora trucant directament a
l’hospital que li pertoca
 Recepció dels resultats obtinguts en la mamografia
 Possibilitat de proves addicionals per a descartar possibles anomalies vistes a traves de
la mamografia
 Possibles resultats amb un exemple numèric
 Contacte de l’Oficina Tècnica de cribratge i de l’hospital proveïdor de la zona a cribrar.

a. S’han assolit tots els continguts treballats?

b. Han aparegut conceptes nou?

c. Temps aproximat de la diapositiva:

d. S’adequa a les preguntes proposades?

e. S’adequa en quan a llenguatge?

f. La moderadora s’ha expressat de forma clara i entenedora?
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