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A la demarcació s'hi diagnostiquen
mig miler de casos de càncer de
mama anuals
La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre
organitza una taula rodona per parlar-ne

Una imatge d'arxiu del Sant Joan de Reus | Reusdigital.cat

A Tarragona cada any es diagnostiquen al voltant de 500 casos de càncer de mama. La
incidència en la tendència en els 10 darrers anys ens mostra una estabilitat en els diagnòstics i
una disminució anual del 3% en la mortalitat. La taxa de supervivència als cinc anys se situa en el
90%, una xifra que va en augment degut a la detecció precoç que promouen els programes de
cribratge que, en el cas de la demarcació, s'impulsen des del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del
Càncer de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Les dones d'entre 50 i 69 anys reben una carta on se les convida, cada dos anys, a fer-se una
mamografia per tal de detectar possibles tumors a les mames. D'aquesta manera, apunten els
professionals, es poden comparar les resultats obtinguts en les proves anteriors i analitzar si tot
segueix igual o si s'ha produït algun canvi.
En el darrer any han participat en el programa de cribratge un total de 91.915 dones, la qual
cosa suposa un 66,7% de participació que al seu temps ha permès detectar 283 nous casos de
càncer de mama.

https://www.reusdigital.cat/noticia/88262/demarcacio-diagnostiquen-mig-miler-casos-cancer-mama-anuals
Pagina 1 de 2

[h3]Taula rodona sobre cirurgia en el càncer de mama[/h3]
Amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama, que se celebra aquest dimarts, 19
d'octubre, la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre ha preparat
una taula rodona amb especialistes de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus per parlar
sobre la cirurgia i els seus avenços i l'acompanyament dels pacients durant el procés.
La taula rodona s'emetrà a través de les xarxes socials de la Lliga (Facebook i Youtube) des de
les 7 de la tarda. L'enllaç per seguir-la és aquest
(https://www.youtube.com/watch?v=nQ_HQxkTHTw) .
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