No estàs sola.

Deixa’ns acompanyar-te
Guia per a pacients de patologia mamària

Gestora de Casos Oncològics:
Telèfon de contacte: 605 096 814
Horari de trucades: de 10 a 14 h

Material elaborat per la Unitat de Patologia Mamària de la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

E

NOTES
l càncer és la multiplicació descontrolada de

cèl·lules amb capacitat d’envair altres òrgans, a través
de la sang o dels ganglis limfàtics, formant nous tumors
a distància (metàstasis).

Davant d’una sospita de patologia mamària s’han de realitzar
una sèrie de proves per arribar a un diagnòstic i oferir-te un
tractament específic, tenint en compte les teves necessitats i
respectant les teves decisions en tot el procés.

Seràs controlat des de la UNITAT DE PATOLOGIA MAMÀRIA
amb tots els membres de l’equip assistencial que vetllaran
per la teva salut i t’indicaran el tractament a seguir.
La constituïm professionals de diferents especialitats:
cirurgia, ginecologia, cirurgia plàstica, radiodiagnòstic, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, anatomia patològica,
rehabilitació, psicooncologia, infermera gestora de casos.

I recorda:
“ Una actitud positiva per fer front a la malaltia és fonamental.”

NOTES

TRACTAMENTS
NOTES

NOTES

Després del procés de diagnòstic el TRACTAMENT pot ser:

LOCOREGIONAL
CIRURGIA


Conservadora de la mama: S’extirpa només el tumor però es conserva el pit.



Mastectomia: S’extirpa tota la glàndula mamària.



Cirurgia de l’aixella, segons necessitat:
- Extirpació del gangli sentinella: BSGS exèresi
del primer gangli limfàtic de drenatge del
tumor a l’aixella.
- Limfadenectomia axil·lar: treure tots els ganglis i el greix axil·lar.

 Disposem de Cirurgia Plàstica i Reparadora:
L’equip assistencial valorarà el teu cas i realitzarà la
reconstrucció de forma immediata o diferida segons es consideri el més adequat.
RADIOTERÀPIA
Radiacions per destruir cèl·lules i disminuir el risc de
reaparició del tumor.

SISTÈMIC
Tracta de controlar les cèl·lules tumorals a qualsevol
part del cos: QUIMIOTERÀPIA o HORMONOTERÀPIA

RECOMANACIONS PER A L’INGRÈS


En marxar d’alta, se t’entregarà un Informe d’Alta on figurarà
el diagnòstic, la medicació que has de prendre a casa en cas
de dolor, les recomanacions a l’alta i la citació de visites successives.

Cures: sortiràs de quiròfan
amb un apòsit. Se’t farà
la cura el dia següent,
després et posaràs uns
sostenidors de cotó
sense cèrcols. Segons el
tipus d’intervenció pot
ser necessari col·locar
drenatges.
Pots marxar a casa
amb el drenatge. T ensenyarem com realitzar
les cures a casa.
Cures de la ferida a casa:
la cicatriu ha d’estar
sempre seca, cal rentarla amb la dutxa diària, i
eixugar -la amb la tovallola fent petits tocs o
amb l’assecador amb
aire fred. Pots dutxar-se
a les 24 hores de la intervenció. No t’has d’exposar al sol ni a raigs ultraviolats.

Roba: sostenidors de cotó
sense cèrcols i de mida
correcta, que recullin bé
el pit.
En cas de necessitar
pròtesi mamària de silicona aquesta és gratuïta. Es realitzarà la petició des de l’hospital a
consultes externes perquè la subministrin a
l’ortopèdia. A la planta
d’hospitalització et donaran una pròtesi de
cotó temporal per sortir
de l’hospital amb volum
i poder aparentar normalitat.
Medicació: pel control del
dolor de la ferida se’t
pautaran calmants i
t’indicaran cada quant
s’han de prendre.

ONCOLLIGA BLANES:
oncolligablanes@gmail.com
Plaça Argentina, 2
17300 Blanes.
Tel. 635 843 455
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RECOMANACIONS PER A L’INGRÈS
OFERTA DE SERVEIS
 PSICOONCOLOGIA i SEXOLOGIA: l’impacte del diagnòstic
pot implicar una inestabilitat emocional, pèrdua d’independència, la reducció de l’autoestima, el canvi de perspectiva del futur
generant confusió. Treballem per donar-te un espai per facilitar
l’adaptació en tot el procés de la malaltia, donant servei de for-
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Exercici: a casa podràs fer
vida normal sense forçar l’extremitat del braç
intervingut. És important fer algun altre tipus d’exercici per mantenir un bon estat físic i
psíquic. Si camines , no
has de deixar el braç
penjant durant molt de
temps, per evitar l’ inflor
del braç.
Rehabilitació: en cas de
limfadenectomia o buidatge ganglionar, a les
24 hores de la limfadenectomia has d’iniciar
fisioteràpia de forma
autònoma
del
braç
afectat. Procurar fer els
exercicis diàriament per
mantenir una bona mobilitat i drenatge del
braç.

Alimentació: podràs començar a prendre aigua
entre 4 i 6 hores desprès de la intervenció i
sempre seguint les indicacions de la infermera
d’hospitalització. La dieta serà progressiva.
A casa realitzaràs una
dieta equilibrada evitant el sobrepès
Evitar l’alcohol i no fumar.

POSSIBLES COMPLICACIONS QUIRÚRGIQUES
IMMEDIATES

TRACTAMENT SISTÈMIC


QUIMIOTERÀPIA I TRACTAMENT BIOLÒGIC
La primera visita a Oncologia pot ser abans o després de la intervenció, en funció de cada cas. En aquesta visita rebràs informació sobre els tractaments complementaris a la cirurgia,
per això poden ser necessàries altres proves analítiques i radiològiques.

 SEROMA: acumulació de líquid serós a la ferida.
 HEMATOMA: acumulació de sang a la ferida.
 INFECCIÓ: Invasió per microorganismes patògens. Es ma-

El tractament de quimioteràpia s’administra a:

nifestarà amb calor, envermelliment, inflamació i dolor.
També pot anar acompanyat de febre.

Hospital de Dia d’Oncologia (H. Calella)

 DESHISCÈNCIA DE LA FERIDA: Obertura de la ferida qui-

rúrgica.



HORMONOTERÀPIA
L’oncòleg pot indicar hormonoteràpia. En el moment de la visita et donarà informació sobre aquest tractament i sobre els
possibles efectes secundaris o adversos.

TARDANES
 LIMFEDEMA: és l’edema o i l’inflor de l’extremitat. El siste-

ma limfàtic té dues funcions bàsiques que són el drenatge
i la defensa immunitària.

El braç es pot inflar després del buidatge axil·lar, perquè els
vasos i ganglis limfàtics s’han extret i en conseqüència l’organisme té una capacitat menor per combatre una infecció
de l’extremitat superior corresponent.



RADIOTERÀPIA
El tractament de radioteràpia té una durada de tres a sis setmanes aproximadament. Els centres on s’aplica són els següents:
Hospital Germans Trias i Pujol -Can Ruti- (Badalona)
Hospital Trueta (Girona)

Davant de qualsevol manifestació o molèstia heu de consultar.

Durant la primera visita t’informaran del nombre de sessions
necessàries i dels efectes secundaris de les mateixes. També
et faran el marcatge de la zona a irradiar.
A l’hospital on et facin la radioteràpia, t’explicaran les cures
que necessitaràs durant el tractament.

