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La cirurgia oncoplàstica reconstrueix
el pit en el moment d’extirpar el tumor

El campus
universitari
necessita
cossos per
als estudiants
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M. S.

El problema psicològc i emocional
que representava per a una dona
quedar-se sense un pit quan havia de ser extirpat per causa d’un
tumor cancerigen, ja té solució. La
Ciutat Sanitària i Universitària de
Bellvitge té un programa anomenat de cirurgia oncoplàstica que
permet la reconstrucció de la mama al mateix moment que aquesta s’ha d’extirpar o seccionar parcialment.
“La dona ja es desperta amb
el pit fet, cosa que fa augmentar
la seva autoestima”, explica el doctor Jaume Lerma, cap del Servei
de Cirurgia Plàstica de la Ciutat
Sanitària i Universitària de Bellvitge. El servei és una col·laboració
entre els departaments de cirurgia
estètica i oncologia que ha fet augmentar la qualitat de vida de les
dones. “La masectomia simple ha
resultat un fracàs i ara els centres
sanitaris més importants d’Europa
apliquen la cirurgia oncoplàstica
que permet, fins i tot, si les mames
són molt grans, treure sols el tumor
i reduir-les totes dues”, diu Lerma.
Fins ara per poder reconstruir
la mama s’havien d’esperar qua-

Els alumnes d’odontologia, infermeria i cirurgia del Campus Universitari de Bellvitge tenen moltes
dificultats per fer pràctiques, ja que
no disposen dels cossos suficients
per a la seva formació com a futurs metges. Segons explica el doctor Joan Moya, responsable acadèmic de la sala de dissecció del
campus, “no és molt difícil d’entendre que els futurs metges han de
practicar, encara que comprenc
que donar el cos a la ciència és
un hàbit al qual no estem acostumats”.
Per poder embalsamar els cossos aquests no han d’haver patit
cap intervenció i això dificulta que
es puguin utilitzar els cadàvers que
es donen per fer transplantaments.
Per sensibilitzar els ciutadans de
la necessitat que donin el seu cos
a la ciència, el campus de Bellvitge
ha distribuït fulletons als CAP del
Baix Llobregat i a les consultes externes de l’hospital. Les persones
que desitgin col·laborar amb aquest
servei han de dirigir-se a la sala
de dissecció del Campus Universitari de Bellvitge, a través del telèfon 93 403 57 30.
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El servei que ofereix l’Hospital de Bellvitge és pioner a tota Espanya

L’Hospital de Bellvitge és pioner en tècniques quirúrgiques de reconstrucció de mama
tre o cinc anys després de l’extirpació del tumor. “El que es deixa
per més tard és l’arèola, que es fa
amb un tatuatge, i el mugró que
es realitza mobilitzant les pells que

queden cap al centre del pit”, diu
el doctor.
La primera causa de mort de
les dones és el càncer de mama i
aquest representa el 4% de les de-

funcions a Espanya. Només a la
Unitat Sanitària Costa de Ponent
es produeixen 365 casos anuals i
des de 1990 sols a Bellvitge s’han
realitzat 400 reconstruccions de pit.

