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EVOLUCIÓ DE L’ONCOLOGIA

Mares malgrat
el càncer

JOAN PUIG

La Vall d’Hebron culmina amb èxit l’embaràs
de 24 dones malaltes de tumor de mama
ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

Estar embarassada i patir càncer
de mama són dues circumstàncies
de signe totalment antagònic que,
fins fa molt pocs anys, i encara ara
en la majoria dels casos, es resol de
manera tràgica: o la gestant avorta
per poder tractar la seva malaltia
sense perdre temps, o escull estar
sense fer teràpia oncològica fins
al moment del part, arriscant·se
que el tumor evolucioni durant els
nou mesos fins a un nivell de gra·
vetat irreversible. Una tercera op·
ció, molt arriscada i poc freqüent,
consisteix a accedir a rebre quimi·
oteràpia en hospitals que no dispo·
sen de l’equip mèdic i la tecnologia
adequats per assegurar que el fetus
en gestació no quedarà danyat pels
agressius fàrmacs que suprimei·
xen el càncer.
Totes aquestes circumstàncies
han estat esquivades per 24 dones
ateses des del 2006 a l’Hospital de
la Vall d’Hebron, de Barcelona, a
les quals es va detectar un càncer
de mama quan estaven embaras·
sades. En tots els casos, es va trac·
tar de tumors palpables, evidents,
ja que, pel seu estat, aquestes do·
nes no es van fer mamografies. To·
tes 24 han portat al món el seu fill,
en els quals no s’ha detectat cap
alteració. Aquests nens, no obs·
tant, estaran sota control durant
uns quants anys, va assegurar ahir
Isabel Rubio, cirurgiana de càncer
de mama a la Vall d’Hebron.
Les 24 dones van rebre el tracta·

ment oncològic indicat per al tipus
de càncer que se’ls va diagnosticar,
van superar l’extirpació quirúrgica
del tumor quan va ser necessari i van
mantenir els controls imprescindi·
bles del seu fetus en gestació, alhora
que van tractar el procés oncològic,
amb la confiança mèdica que la sa·
lut del seu fill no patiria.

Segon trimestre
Encara que la suposició general si·
gui diferent, la quimioteràpia onco·
lògica no és incompatible amb el fet
de mantenir un embaràs sa, assegu·
ra Isabel Rubio. «Només està contraindicada en el primer trimestre de
la gestació –afirma–. L’important, i
el més difícil, és que l’embarassada
i el fetus siguin explorats de manera exhaustiva i adequada». Les ges·
tants amb càncer de mama ateses a
la Vall d’Hebron accedien a una ana·
lítica de sang completa, una ecogra·
fia fetal i una visita amb l’obstetre
i l’oncòleg abans de rebre les cícli·
ques sessions de quimioteràpia. Tot
el mateix dia. Si era necessària una
mamografia per poder precisar l’es·
tat del tumor, es feia aplicant una
protecció especial sobre el ventre
que impedia el pas de les radiacions,
explica la cirurgiana.
«A tot el món hi ha documentats
prop de 800 embarassos de dones
amb càncer de mama que es van resoldre amb èxit», assegura Rubio. Al
seu servei, explica no obstant, hi han
arribat moltes dones que acabaven
d’interrompre el seu embaràs, dis·
posades a operar·se i tractar un càn·

33 Una sanitària manipula un equip de mamografies.

Amb un equip
mèdic adequat,
embaràs i càncer
de mama no són
incompatibles

LES RETALLADES EN EL SECTOR SANITARI

El 20% de les farmàcies estan
al límit del col·lapse financer
Una desena de les
que hi ha a Barcelona
ja han tancat per
impagament de Salut

majoritària perquè respon al deses·
perat sentiment de tot el col·lectiu,
segons l’opinió de Francesc Pla, vice·
president del Col·legi de Farmacèu·
tics de Barcelona.
La Generalitat
deu als farmacèu·
Hospital
Universitari
Vall

dicaments amb finançament públic
que consumeixen els ciutadans –va
afirmar Pla–. La Conselleria de Salut
té l’obligació de complir els contrac·
tes firmats amb les farmàcies, un col·
lectiu castigatSalut;
els últims
anys per les
d'Hebron;
Sanitat

cer de mama. «L’avortament el van
decidir elles, espantades pel que li
pogués passar al seu fill, o aconsellades pel seu metge davant el temor
de no controlar el procés», va dir Ru·
bio. Ben controlats, va insistir, em·
baràs i càncer no són dues coses in·
compatibles. H

seller de Salut, Boi Ruiz, ha indicat
als col·legis que hi ha la possibilitat
que les farmàcies cobrin el dia 23
d’octubre, o el dia 31. Els farmacèu·
tics no es creuen les paraules del con·
seller Ruiz i adverteixen que al deu·
te acumulat s’hi sumaran el dia 5 de
novembre –el seu teòric dia de co·
brament– les receptes dispensades
el mes de setembre. «L’obligació de
la Generalitat és proporcionar·nos
una alternativa financera, ja que qui
incompleix un contracte és qui ha
d’aportar solucions –va dir Pla–. El
farmacèutic només disposa del seu

