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Conjunt de malalties que es 
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incontrolat de cèl·lules

ccccààààncerncerncerncer?Què és el



100

càncer de mama

el més comú
en les dones és el

Se’n coneixen més de

ccccààààncerncerncerncer?Què és el

tipus





teixit sa



teixit sa

teixit amb 
cèl·lules malignes



teixit sa

teixit amb 
cèl·lules malignes

creixement
cèl·lules



teixit sa

teixit amb 
cèl·lules malignes

creixement
cèl·lules

càncer
invasiu



localització més freqüent

signes que alerten del càncer de mama

sota el mugró 17%

15%

6%

50%

11%
enduriment que persisteix en el temps

inflamació

Sensació de tensió, pesantor i/o dolor

canvi de color i/o tibantor a la pell

retracció del mugró

ulceració



Des del 1992, la mortalitat per càncer de mama
s’ha anat reduint anualment en un 2%

12 nous casos anuals de càncer
de mama per cada 10.00010.00010.00010.000 dones

algunes dades a Catalunya

La supervivència al càncer de mama
als 5 anys del diagnòstic 

està per sobre del 80%80%80%80%
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L’edat és 
el principal

factor de riscfactor de riscfactor de riscfactor de risc
A partir dels 
50 anys50 anys50 anys50 anys



no s’hereta
només passa en un percentatge molt petit

però...quan hi ha familiars directes que l’han

patit, s’aconsella consultar a l’especialista

En la majoria dels casos
el càncer de mama



altres factors relacionats

*menstruació a edat molt jove (abans dels 12 anys)

*menopausa tardana (després dels 50 anys)

*tractament hormonal substitutori

*més de 30 anys en el moment del primer part

*no haver alletat als fills

*no haver tingut fills

*consum excessiu de begudes alcohòliques

*excés de pes



consells que 

ajuden a prevenir el 
càncer de mama?



evitar l’obesitat



activitat física
moderada



alimentació
saludable



factors 
emocionals



estrès i angoixa, a dosis altes, a la nostra 

vida quotidiana

ansietat, insomni, tristor sense causes

aparents identificades

excés de necessitat de respondre a demandes

familiars, laborals, d’imatge, etc., ens oblidem de

nosaltres mateixes buscant la “dona10”

mancança d’habilitats per expressar emocions, 

provocant simptomes físics i psíquics



I...

vida sana
No fumar,

moderar el consum
d’alcohol...



es pot curar!

El càncer de mama detectat a 

temps



a Barcelona a Barcelona a Barcelona



Totes les dones 

que viuen 

a Barcelona 

A qui s’adreça?



50 69Dels als anys



Què t’ofereix

el Programa?



mamografia



Perquè una 
mamografia?

La mamografía és la prova més sensible

L’ecografia és una prova complementària

L’autopalpació no es recomana



Cal fer-se una

Mamografia
c a d a  2  a n y s



On es fan les mamografies del 

Programa a Barcelona?



Sant Andreu

Dreta de l’Eixample

Guinardó

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Si vius a...



Nou Barris

Horta

Hospital de la Vall d’Hebron

Si vius a...



Ciutat Vella

Sant Martí

Hospital del Mar

Si vius a...



Sarrià St. Gervasi

Hospital de l’Esperança

Gràcia

Si vius a...



Sants-Montjuïc

Esquerra de l’Eixample

Hospital Clínic

les Corts

Si vius a...



es convoca a les dones segons el lloc de residència



material presentació



citació Hospital del Mar



citació Hospital Clínic



citació Hospital de l’Esperança



citació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau



citació Hospital Vall d’Hebron



Professionals altament qualificats

Què t’ofereix
el Programa?



La garantia dels millorsQuè t’ofereix

el Programa? HOSPITALS



mamògrafs digitals amb tecnologia punta

Què t’ofereix
el Programa?



cada mamografia es llegida per dos professionals

Què t’ofereix
el Programa?



La gran majoria de dones reben una carta, a les dues 

setmanes de fer-se la mamografia, indicant-los que 

no s’ha observat cap anomalia

D’altra banda, un petit grup de dones reben una trucada 

convocant-les a fer-se altres proves addicionals, això no 

vol dir que tinguin una patologia...

Com i quan rebem

els resultats?



1000



Hospital del Mar

Hospital de l’Esperança

Hospital Clínic

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Hospital Vall d’Hebron

93 248 30 78

93 367 43 14

93 227 93 02

93 556 55 01

93 280 02 04



L’Agència de Salut Pública
és una institució de 120 anys 

d’antiguitat que vetlla per la

salut pública de la ciutat de 

Barcelona

I s’encarrega de la coordinació
del Programa de Detecció

Precoç del Càncer de Mama,

amb el suport del Consorci 
Sanitari de Barcelona

Oficina Tècnica 93 202 77 80

www.aspb.cat

otcmama@aspb.cat



moltes gràcies!


