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1
els fets MèDICS

1.1
Què és el càncer de pròstata?

Què és?

La malaltia cancerosa sorgeix quan les cèl·lules d’un determinat teixit es transformen i comencen a dividir-se més ràpiment del que és normal i de manera incontrolada. Això dóna lloc a un augment del teixit afectat i a la formació de
tumors. D’altra banda, les cèl·lules ja afectades poden envair els teixits i òrgans del cos propers i també disseminar-se per
via sanguínia o a través del sistema limfàtic, i arribar a altres zones del cos on poden formar-se tumors secundaris o
metàstasis.
A qui afecta?

El càncer de pròstata és el segon tumor més freqüent entre els homes: a Catalunya, dos de cada quinze homes són diagnosticats d’aquesta malaltia abans dels 84 anys d’edat. Actualment a Catalunya es diagnostiquen uns 1.500 casos nous
cada any, la mitjana dels quals se situa al voltant dels 74 anys. Aproximadament uns 6.800 homes conviuen amb un
diagnòstic de càncer de pròstata, que és un dels tumors amb bona supervivència.
quina és la funció de la pròstata?

La pròstata és una glàndula exclusivament masculina que produeix una part del líquid seminal que protegeix i nodreix les
cèl·lules espermàtiques. Té una mida semblant a la d’una nou i està situada a la part baixa de l’abdomen, davant del recte
i darrere de la bufeta urinària envoltant la part superior de la uretra, que és el tub que condueix l’orina i el semen a l’exterior del penis.
Per funcionar correctament, la pròstata necessita hormones masculines, com la testosterona, que són responsables de les
característiques sexuals dels homes.
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On es localitza el càncer de pròstata?

El càncer de pròstata es desenvolupa a partir de l’alteració de les cèl·lules de la glàndula prostàtica. Segons el moment del
diagnòstic pot estar molt localitzat afectant solament algunes cèl·lules de la glàndula. Posteriorment també es pot diagnosticar, detectant-se únicament un augment del volum de la glàndula. A la fase següent el càncer pot envair els teixits
més propers i/o les bufetes seminals però sense afectar altres òrgans. En fases més avançades, la invasió cancerosa pot
afectar altres òrgans i teixits pròxims com l’esfínter extern de la bufeta, el recte i/o la paret de la pelvis. Finalment, si
s’han arribat a produir metàstasi seran afectats altres òrgans fora de la pelvis.
Què sÓn els tumors benignes de pròstata?

Els tumors benignes de pròstata o hiperplàsia prostàtica benigna són un creixement accelerat de les cèl·lules amb el consegüent augment del volum de la glàndula, que pressiona sobre la bufeta i la uretra, i interfereix el flux normal d’orina
i/o les funcions sexuals. Aquests tumors benignes es poden presentar al voltant dels 55 anys. El tractament pot ser mèdic
o quirúrgic depenent dels símptomes i de les característiques de cada pacient.
quines són les causes del càncer de pròstata?

Es desconeixen quines són les causes per les quals es pot desenvolupar un càncer de pròstata. Tanmateix, diversos estudis
han demostrat que hi ha factors que poden incrementar la probabilitat de què un home desenvolupi aquest càncer.
Així, la probabilitat de tenir un càncer de pròstata és més elevada en:
Els homes amb història familiar de pare o germans amb càncer de pròstata.
Els homes que s’han alimentat amb una dieta rica en carn i proteïnes animals.
Hi ha un conjunt de factors que poden augmentar el risc de desenvolupar un càncer de pròstata. Entre aquests factors
s’han de destacar :

Antecedents de tumors benignes a la pròstata.
Obesitat o excés de pes mantingut durant anys.
Falta d’exercici físic.
Hàbit tabàquic.
Antecedents de malalties víriques de transmisió sexual.
Exposició a radiacions ionitzants.
El risc d’aparició de càncer de pròstata augmenta amb l’edat, siguin quins siguin els antecedents familiars i els altres factors. La majoria dels casos apareixen al voltants dels 74 anys.
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1.2
Com es detecta i es diagnostica la malaltia?

quins són els símptomes de la malaltia?

Els símptomes del càncer de pròstata es poden confondre amb els que produeixen els tumors benignes de pròstata atès que
l’augment del volum de la glàndula apareix en ambdós casos. Per això, és important consultar el metge si apareix:

Necessitat d’orinar sovint, especialment per la nit.
Dificultats per començar a orinar o fins i tot retenció d’orina.
Incapacitat d’orinar.
Raig d’orina dèbil o amb interrupcions.
Sensació de cremor o dolor a l’orinar.
Dificultats per a tenir una erecció.
Ejaculació dolorosa.
Presència de sang a l’orina o al semen.
Dolor o molèsties freqüents a la part baixa de l’abdomen o a la part superior de les cames.
Com es fa el diagnòstic de la malaltia?

El diagnòstic precoç del càncer de pròstata és molt important. Com abans es detecti, més gran és la probabilitat de curació.
El primer pas és fer una història mèdica detallada per tenir informació sobre els símptomes, els factors de risc i els antecedents familiars. Posteriorment es poden realitzar diferents proves que permetin la detecció i el tractament ulterior en les
fases inicials del càncer.
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Tacte rectal

Durant aquesta prova el metge utilitza un guant i introdueix un dit, prèviament lubricat, al recte amb l’objectiu de palpar qualsevol zona irregular o anormalment dura.
Antigen Prostàtic Específic

Aquesta prova es realitza mitjançant una anàlisi de sang. De l’antigen prostàtic específic o PSA hi pot haver un índex elevat en aquells casos en què hi ha càncer de pròstata, hiperplàsia benigna de la pròstata o infecció de la glàndula.
ecografia transrectal

Per fer aquesta prova s’introdueix una sonda prèviament lubricada pel recte a fi d’explorar la pròstata i les zones properes.
Aquesta prova és molesta, però no és dolorosa.
Biòpsia

Si hi ha sospites que pot existir un càncer de pròstata cal practicar una biòpsia per establir un diagnòstic ferm. La biòpsia
consisteix en l’extracció d’una petita porció de teixit de la glàndula per analitzar-lo. Aquesta prova habitualment es realitza mitjançant una ecografia transrectal.
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1.3
Opcions terapèutiques

El tractament del càncer de pròstata depèn de diversos factors, especialment de la fase de desenvolupament del tumor. El
metge acostuma a proposar un tractament individualitzat sospesant circumstàncies com ara l’edat, l’estat general de salut
i les preferències de tractament del pacient.
Les teràpies més habituals són la cirurgia, la radioteràpia i el tractament hormonal que s’administraran soles o combinades
segons les necessitats terapèutiques de cada pacient. Les dues grans modalitats de tractament que es poden combinar són:
El tractament local principalment intenta aconseguir el control local de la malaltia, és a dir, que el tumor no torni a aparèixer al mateix lloc. La cirurgia i la radioteràpia són dues modalitats de tractament local del càncer de pròstata.
El tractament sistèmic, o general, es difon per tot el cos. Aquest tractament actua sobre la malaltia disseminada i ocasionalment s’utilitza per tractar la malaltia localment avançada. La teràpia hormonal i la quimioteràpia són formes de tractament sistèmic.
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1.4
Opcions de tractament quirúrgic

La cirurgia és un dels tractaments que més s’utilitzen quan el càncer de pròstata és a les fases inicials, i gairebé sempre
consisteix en l’extracció de tota la glàndula. Aquest tipus de cirurgia s’anomena prostatectomía radical i en alguns casos
els nervis que permeten l’erecció del penis es poden conservar. Hi ha diferents tipus d’intervencions quirúrgiques segons
la fase de desenvolupament del tumor:
Prostatectomia retropúbica: Consisteix en l’extracció de la pròstata i els ganglis propers mitjançant una incisió abdominal.
Sovint es poden conservar els nervis que permeten l’erecció, però el risc d’impotència no s’elimina completament.
Prostatectomia perineal: Consisteix en l’extracció de la pròstata mitjançant una incisió que es practica entre l’escrot i l’anus.
Amb aquesta tècnica els ganglis propers no es poden extirpar i la conservació dels nervis responsables de l’erecció és més difícil.
Resecció transuretral: Consisteix en l’extracció d’una part de la pròstata a través de l’uretra amb l’instrumental adient. Es realitza amb intenció pal·liativa a fi d’extreure el teixit glandular que dificulta el pas de l’orina.

10

1.5
altres Opcions de tractament

La radioteràpia

La radioteràpia és un tractament d’acció local que es pot utilitzar en comptes de la cirurgia en les fases inicials de la
malaltia o bé després de la cirurgia per eliminar possibles cèl·lules canceroses residuals. En etapes més avançades de la
malaltia també es pot utilitzar per controlar el dolor i/o les metàstasis.
Les radiacions es poden aplicar directament des de l’exterior del cos en la zona prevista, aquest procediment s’anomena
radioteràpia externa, i acostuma a durar entre sis o vuit setmanes. També hi ha la possibilitat d’aplicar la radiació des de
l’interior del cos mitjançant una tècnica anomenada braquiteràpia. En aquest cas s’utilitzen llavors radioactives que es
col·loquen dins de la glàndula. El fet que s’utilizi una tècnica o l’altra depèn de les necessitats individuals de cada persona.
La teràpia hormonal

Aquesta teràpia redueix el nivell d’hormones masculines que necessiten les cèl·lules canceroses per multiplicar-se. Es tracta d’una teràpia sistèmica ja que actua sobre possibles cèl·lules canceroses situades fora de la pròstata. Aquesta teràpia s’utilitza en els casos en què la malaltia s’ha disseminat a algun altre òrgan i també de vegades després de la cirurgia i la
radioteràpia a fi d’evitar la reaparició del càncer.
Hi ha dos grans grups d’intervencions que permeten limitar la producció d’hormones masculines:

Orquidectomia: Es tracta d’una intervenció quirúrgica d’extracció dels testicles, que són els principals òrgans de producció de les hormones masculines.

Medicació hormonal: N’hi ha de diferents tipus segons si es pretén evitar la producció d’hormones masculines als testícles o a les glàndules adrenals, o bé bloquejar l’acció d’aquestes hormones.
La teràpia expectant

En alguns casos la conducta d’observar i esperar sense fer cap tractament actiu és la millor opció terapèutica. Aquesta
opció pot ser l’adequada quan el càncer de pròstata està molt limitat a una àrea concreta de la glàndula, no provoca
símptomes, s’espera que tingui un creixement molt lent o el pacient té una edat molt avançada, el seu estat és fràgil o té
altres seriosos problemes de salut.
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1.6
Trastorns i efectes secundaris durant el tractament

Els efectes secundaris del tractament varien segons la combinació de teràpies utilitzada i segons les característiques individuals de cada pacient. Els principals trastorns associats als diversos tractaments del càncer de pròstata són la incontinència o fuga d’orina i la impotència o incapacitat de tenir una erecció.

Cirurgia

Els dies immediatament posteriors a la intervenció quirúrgica cal orinar a través d’una sonda que connecta la bufeta amb
una bossa exterior. Aquesta sonda facilita la cicatrització de la zona operada i habitualment es pot retirar al cap de pocs
dies.
A llarg termini la cirurgia pot ocasionar incontinència urinària i impotència sexual. Quan s’han pogut conservar els nervis responsables de l’erecció del penis, la impotencia acostuma a ser temporal.
Després d’una prostatectomia no es produeix semen, i per tant els orgasmes seran secs. Els homes que vulguin deixar
oberta la possibilitat de tenir fills poden utilitzar un banc de semen abans de la intervenció quirúrgica.

Radioteràpia

La radioteràpia externa provoca sensació de cansament o fatiga, fins i tot després d’unes setmanes del tractament. També
es poden presentar algunes d’aquestes molèsties:

Irritació intestinal: diarrees o aparició de sang als excrements.
Necessitat d’orinar sovint.
Sensació de cremor a l’orinar.
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D’altra banda, fins al cap d’un o dos anys del tractament, es poden presentar diferents graus d’impotència sexual. És
aconsellable cuidar la pell de la zona on s’ha rebut la irradiació ja que hi poden aparèixer irritacions, vermellors i descamacions. De forma crònica es poden presentar diarrees o ganes d’orinar sovint.
La radiació interna o braquiteràpia ocasiona impotència sexual en un percentatge de casos bastant inferior a d’altres tractaments i en la majoria dels casos aquesta impotència és temporal. Els altres efectes secundaris són similars als de la radioteràpia externa; els més freqüents són l’aparició de sang a l’orina, les dificultats a l’hora d’orinar i la necessitat d’orinar
sovint.
Immediatament després d’acabar el tractament de braquiteràpia s’han de pendre aquestes precaucions:

La primera setmana s’ha de colar l’orina perquè es pot expulsar alguna llavor radioactiva. En aquest cas la llavor s’haurà
de retornar al centre sanitari.
Durant la primera setmana no s’ha de realitzar exercici físic.
Les dues o tres primeres setmanes no s’han de mantenir relacions sexuals i durant dos mesos s’haurà d’utilitzar preservatiu
per si s’expulsés alguna llavor radioactiva.
Després de la primera setmana és possible reincorporar-se a la feina sempre que no suposi un gran esforç físic, després
del primer mes ja es podrà fer una vida normal.
Durant dos mesos la persona tractada amb braquiteràpia no s’ha d’apropar a dones embarassades ni a nadons.

Teràpia hormonal

Els efectes secundaris depenen del tractament que s’hagi utilitzat per limitar la producció d’hormones masculines. Si s’ha
practicat una orquidectomia, en nou de cada deu homes apareix una disminució del desig sexual i impotència. Alguns
pacients també poden presentar fogots o sensacions sobtades de calor que amb el temps desapareixen.
La medicació hormonal pot produir alguns dels efectes secundaris que causa l’orquidectomia i també hi pot haver un
augment del teixit mamari i de sensibilitat als pits. Alguns medicaments poden produir efectes a llarg termini sobre el
funcionament del fetge i provocar pèrdua de calci en els ossos.
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1.7
El seguiment mèdic després d’ acabar el tractament

Per què és important fer un seguiment?

Quan han acabat la combinació de tractaments o el tractament que s’hagi triat, els homes afectats de càncer de pròstata han
de continuar fent-se els controls que el seu metge els recomani. En aquests controls s’acostuma a fer un examen físic general
i se sol·liciten proves específiques, com ara la determinació en sang de l’antigen prostàtic específic (PSA) que pot retornar
als seus nivells normals després dels tractaments. Els resultats de la prova del PSA s’utilitzen al llarg del temps com un indicador de l’evolució o la recurrència del càncer de pròstata.
Les persones afectades han d’utilitzar els controls com una ocasió per consultar el metge símptomes com el mal d’esquena, pèrdua de la gana o de pes, vertígens, tos o ronquera o alteracions digestives. Aquestes molèsties poden correspondre
a malalties comunes diferents del càncer però és important comunicar-les al metge perquè aquest les valori.
L’objectiu del seguiment mèdic és detectar en fases tractables les possibles recurrències del càncer de pròstata que es
poden produir en els primers cinc anys després d’haver diagnosticat el tumor. La periodicitat dels controls varia d’acord
amb el temps que ha passat des del primer tractament i acostuma a ser menys freqüent a mesura que aquest passa.
La recurrència del càncer de pròstata

Les recurrències del càncer de pròstata es poden manifestar localment, al voltant de la zona tractada o sistèmicament, en
altres zones de l’organisme.
Les recurrències del càncer de pròstata poden ser tractades i el tractament dependrà de l’evolució de la malaltia i dels
tractaments que es varen aplicar inicialment.
Presentació d’un segon tumor

El tractament i el pronòstic d’un segon tumor depenen del tipus de tumor, de la mida que aquest tingui, del grau d’invasió dels teixits, i no té relació amb el primer tumor.
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1.8
L’incontinència urinària

La incontinència és la incapacitat de controlar el flux de l’orina, cosa que provoca fugues o pèrdues involuntàries.
La incontinència pot ser de tres tipus segons la causa:
Quan hi ha una alteració de l’esfínter o vàlvula muscular de la bufeta urinària, l’orina s’escapa quan la persona
estossega, esternuda, riu, o fa exercici físic.
Quan hi ha un bloqueig o estretor de la sortida de la bufeta, que fa que no es buidi del tot.
Quan la bufeta és massa sensible a la distensió que produeix l’acumulació d’orina, es presenta com una necessitat
sobtada d’orinar.
Si la incontinència no comporta la pèrdua de grans quantitats d’orina, es recomana l’ús d’uns bolquers especials que
tenen una bona capacitat d’absorció, són inodors i còmodes.
Si les pèrdues d’orina són més quantioses o duren períodes de temps prolongats, es pot utilitzar un col·lector. Es tracta
d’un mecanisme similar a un preservatiu que s’adapta al penis i es connecta amb una bossa de capacitat suficient per
recollir l’orina. Aquesta bossa passa desapercebuda sota la roba i disposa d’un allargament que permet adaptar-la al llit.
La mesura bàsica per prevenir o tractar la incontinència és exercitar la musculatura de la zona genital, tant abans com
després del tractament quirúrgic. L’exercici muscular consisteix en tres pasos senzills :

Tensar el recte com si es retingués la sortida d’aire del budell.
Pujar la base de la pelvis cap a dalt.
Fer força cap endins com si portéssim l’escrot cap a l’interior del cos.
Cal mantenir la tensió muscular entre 5 i 10 segons en cada exercici. Els exercicis s’han de repetir sovint al llarg del dia.
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1.9
La impotència sexual

La impotència sexual és la incapacitat de tenir una erecció del penis. Els nervis responsables de l’erecció poden haver quedat afectats per algun dels tractaments o bé poden haver estat extirpats a la intervenció quirúrgica.

L’ERECCIÓ

Al penis hi ha dos espais anomenats cossos cavernosos que estan situats tot al llarg de l’òrgan, un a cada banda de la uretra. A l’interior dels cossos cavernosos el teixit és esponjós amb petits espais disseminats, hi ha una gran quantitat de
venes i d’arteries i músculs llisos i fibrosos. L’erecció s’inicia mitjançant una estimulació mental i/o sensorial. Els impulsos
arriben des del cervell als nervis locals que controlen els músculs dels cossos cavernosos, els relaxen i faciliten l’augment
del flux sanguini que omple els petits espais, i es produeix així un augment del volum del penis. L’erecció reverteix quan
els músculs del penis es contrauen, bloquegen l’afluència de sang i obren els canals que permeten la sortida de l’excés de
flux sanguini retingut en els cossos cavernosos.
Després de la combinació de tractaments o del tractament per al càncer de pròstata que s’hagi triat és probable que els
mecanismes que permeten l’erecció quedin afectats de manera temporal o permanent. Actualment hi ha diversos tractaments mèdics i aparells mitjançant els quals es pot millorar o recuperar l’erecció del penis.
UTILITZACIÓ DE MEDICAMENTS

VIAGRA®
És la marca comercial del medicament anomenat sildenafil, i actua augmentant el flux sanguini al penis de manera que
facilita l’erecció. Es pren en forma de pastilles una o dues hores abans de tenir relacions sexuals.

Avantatges: És una medicació en pastilles que es pren per la boca i no necessita cap equipament ad.dicional.
Inconvenients: Com que és una medicació que es pren per la boca té efectes en altres indrets del sistema vascular i per tant
no en poden prendre les persones que tenen trastorns cardíacs i aquelles que prenen antihipertensius o nitroglicerina.
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Efectes secundaris: Pot causar mal de cap i baixades de la tensió arterial. Ocasionalment algunes persones han descrit
alteracions temporals de la visió.
MUSE®
És la marca comercial del medicament anomenat alprostadil i actua augmentant el flux sanguini al penis cosa que facilita
l’erecció. Aquest medicament té forma de supositori que s’introdueix a l’uretra mitjançant un aplicador.
L’erecció es produeix entre vuit i deu minuts després i es pot arribar a mantenir entre mitja hora i una hora.
Actualment no està disponible al nostre país.

avantatges: Es pot utilitzar entre vuit i deu minuts abans de les relacions sexuals dues vegades al dia.
inconvenients: A algunes persones el sistema d’aplicació els pot resultar incòmode. De vegades l’erecció no desapareix
després de l’orgasme. No es pot utilitzar si la parella sexual està embarassada.
Efectes secundaris: Ocasionalment l’erecció es pot prolongar bastant de temps.

Medicació injectable

Consisteix en l’aplicació d’una injecció de medicació específica a la base del penis, deu o vint minuts abans de les relacions sexuals. La medicació relaxa els músculs llisos dels cossos cavernosos del penis, i això permet que hi hagi més
afluència de sang i facilita l’erecció.

avantatges: És un dels mètodes que tenen més èxit. L’erecció pot durar de mitja hora a una hora i es pot utilitzar a
demanda, ja que actua localment.
inconvenients: A algunes persones la punció els resulta desagradable. La injecció no s’ha d’utilitzar diàriament.
Efectes secundaris: Ocasionalment l’erecció es pot prolongar bastant de temps.
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Utilització d’aparells

Bomba de buit
Es tracta d’un instrument mecànic que produeix el buit al voltant del penis, cosa que afavoreix l’afluència de sang i en
conseqüència l’erecció.

avantatges: És una tècnica no invasiva d’aplicació local i l’erecció es pot produir en pocs minuts.
inconvenients: Per a algunes persones l’ús d’aquest mètode pot ser complicat. L’ejaculació pot ser difícil i en alguns casos
el penis pot tenir una temperatura més freda que la resta del cos.
Efectes secundaris: En alguns casos, al començar a utilitzar aquest mètode poden aparèixer petits senyals de color vermell al penis ocasionats per la pressió negativa o el buit que produeix la bomba.

Utilització de pròtesis

Consisteix en la implantació quirúrgica d’aparells que permeten l’erecció. Poden ser de dos tipus:

Mal·leables:
Es componen de dos petits tubs que s’insereixen en els cossos cavernosos. La posició del penis s’ajusta manualment, i els
tubs ajuden a mantenir la posició desitjada. Aquestes pròtesis no augmenten el gruix ni la longitud del penis.

Inflables:
Consisteix en la inserció de dos petits tubs en els cossos cavernosos. Aquests tubs es poden inflar utilitzant un fluid a
pressió que s’emmagatzema en un reservori col·locat a la part inferior de l’abdomen. Aquest reservori està connectat a
una petita bomba situada sota la pell de l’escrot que s’acciona mitjançant pressió manual externa.
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2
LA VIDA DIàRIA amb CàNCER

2.1
L’alimentació

Una dieta saludable i variada és el més convenient per a tothom. Però ara, més que mai, ha de cuidar la seva alimentació:

no s’ha de saltar cap àpat.
mengi amb tranquil·litat.
mantingui el pes sense aprimar-se ni engreixar-se.
si passa temporades amb poca gana, mengi el que li vingui de gust en petites quantitats.
Cada persona ha de seguir la dieta, tant en quantitat com en tipus d’aliments, que li permeti regular els trastorns que li
puguin haver provocat els tractaments. De tota manera, consulti l’equip especialista perquè l’aconselli d’acord amb les
seves necessitats.

RECoRDeu:

El consum de tabac és un risc important per a la seva salut. És causa directa del càncer de pulmó, de ronyó, de bufeta urinària, de gola, d’esòfag, de boca
i de pàncrees. També és responsable de la malaltia pulmonar obstructiva crònica i d’una gran part de les malalties cardiovasculars.
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2.2
L’activitat física

A l’acabar els tractaments és molt important que dediqueu una part del vostre temps a fer una activitat física moderada i
regular: caminar una hora diària, nedar o fer excursions curtes en contacte amb la natura. Si practicàveu algun esport
podeu tornar a començar a poc a poc, evitant únicament aquells esports que suposin un esforç excessiu o bé que suposin
un estímul crònic de la zona genital com el ciclisme o l’equitació. Recordeu que l’activitat física millorarà la seva imatge
corporal i li produirà sensació de benestar.
Mentre encara estigueu rebent tractament és possible que us sentiu cansat o fatigat. Tanmateix, és recomanable que no
abandoneu totalment l’activitat física i que mantingueu allò que us resulti més fàcil i que més benestar us proporcioni,
com ara les passejades curtes.

RECoRDeu:

Prendre el sol sense protecció és perillós per a tothom, però especialment per a aquelles persones que han rebut tractament oncològic.
El vostre metge us dirà quan prendre’l, sempre en períodes curts d’exposició i serà imprescindible que us poseu cremes amb factor de protecció 25
i que renoveu l’aplicació ben sovint.
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2.3
Ocupar-se mÉs d’un mateix

El fet de tenir una bona informació, conèixer la malaltia i les possibilitats de curació ja és una gran ajuda, però hi ha
moltes decisions que tenen a veure amb la vostra qualitat de vida que únicament un mateix pot prendre. Per exemple, si
en algun moment us sorgeix una incontinència urinària no la descuideu i feu els exercicis que us recomanem a l’apartat
corresponent. En cas que tingueu algun trastorn d’erecció del penis consulteu l’especialista i doneu-vos temps per valorar
els tractaments que es poden adaptar millor al vostre estil de vida.
És convenient que us doneu temps per distingir en el dia a dia la diferència entre fer les coses o anar sobrecarregat. Així
podreu arribar a desenvolupar tots els aspectes de la vostra manera de ser que no estiguin afectats per la malaltia, perquè
és molt diferent tenir una malaltia a deixar que aquesta esdevingui el centre de la vostra vida.
Curiosament, la malaltia pot ser una bona oportunitat per simplificar la vida i fer-la més fàcil i lleugera. Tindreu una
bona raó per deixar de banda alguns compromisos d’utilitat dubtosa i podreu concentrar-vos en la vostra cura personal i
així millorar la vostra salut.
Vulnerabilitat i manca d’energia

És molt probable que us trobeu més vulnerable i que els tractaments us hagin produït la sensació que no tindreu prou
energia per arribar a abastar tot el que voldríeu.
En qualsevol cas, la sensació de cansament i desànim serà passatgera i poc temps després d’acabar els tractaments us tornaran les forces i recuperareu les ganes de fer la vida de sempre.
El ritme de vida

Ara més que mai, cal que marqueu el ritme de la vostra vida. Si teniu una ocupació, retorneu-hi tan aviat com us trobeu
en condicions. Combineu les responsabilitats que donen sentit a la vostra vida amb l’oci i les gratificacions que us proporcionen tranquil·litat i satisfacció. Podeu alternar l’activitat i el descans, les trobades amb els amics i familiars i les estones en què preferiu la soletat. Sobretot és bo que expliqueu a la vostra família i als vostres amics com voleu que us ajudin.
Això us farà sentir-vos més acompanyat i facilitarà la convivència en aquesta nova situació.
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3
LeS PERSONeS EstiMAdeS
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3.1
Compartir el diagnòstic ens ajuda
A l’inici de la malaltia, algunes persones dubten de si han de comunicar als seus familiars el diagnòstic, perquè pensen
que aquests són o bé massa joves o massa vells o bé massa vulnerables a les emocions per a poder suportar-ho. Malgrat
tot, les persones són sorprenentment resistents i tenen més capacitat per encaixar les situacions adverses del que podem
arribar a imaginar.
Les dificultats per comunicar el diagnòstic

Compartir el diagnòstic ajuda a reduir el neguit que pot arribar a crear la malaltia. Per altra banda, el fet de compartir
ofereix la possibilitat de què la persona afectada expressi de forma oberta les seves necessitats i, alhora, els familiars i
amics se sentiran més orientats sobre el tipus d’ajuda o recolzament que li poden brindar.
Informar de la malaltia als familiars

Els familiars més significatius per a la persona afectada, i especialment els nens petits, s’adonen de tot quan les coses van
malament i poden imaginar-se una situació pitjor de la que en realitat existeix. Per aquesta raò, és important que rebin
una informació veraç. Se’ls hi pot comunicar directament o a través d’una tercera persona. Com i quan informar-los
dependrà de la maduresa i de l’edat de cadascú.
quan heu d’informar als altres?

La persona afectada és qui marca la pauta de quan parlar sobre la seva situació. Expliqui-ho en el moment en què es
trobi preparat per a fer-ho, mai abans d’hora. Únicament vostè coneix el seu procés emocional. Deixi’s guiar per la seva
pròpia intuició.
Possibles reaccions després de conèixer el seu diagnòstic

Comunicar el diagnòstic als familiars és la base sobre la qual construir la confiança i la comprensió mútues que tots plegats
necessitaran. Tanmateix, pensi que l’impacte del diagnòstic s’assimila més o menys aviat i de forma diferent segons cada persona.
Uns en podran parlar amb naturalitat ràpidament, altres es guardaran els seus sentiments, i els més joves, sobretot els seus fills i
filles i els seus néts i nétes poden arribar a sentir-se culpables i a pensar que vostè ha emmalaltit perquè no l’han cuidat abastament o perquè li han donat massa preocupacions. Altres vegades, algun familiar directe, per exemple un germà, pot mostrar un
temor especial a presentar aquest càncer. En aquests casos, és necessari que aquestes persones demanin consell mèdic sobre el
risc que tenen. Tingui present que la manera de saber com ajudar a algú és coneixent les seves necessitats i preocupacions. Això
el farà sentir-se més lliure per explicar als altres el que veritablement necessita. Un gran nombre de les persones afectades considera la seva família com un espai de seguretat enmig d’un món que se’ls ha tornat més incert després del diagnòstic.
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3.2
la Nostra parella

Totes les persones aconseguim sentir-nos renovades mitjançant l’afecte d’una altra, que ens conforta perquè sap com estimular-nos la nostra capacitat per tranquilizar-nos. La majoria dels homes afectats es pregunten si la persona a la que estimen podrà sintonitzar amb ells en la nova situació creada per la malaltia, i a la vegada, la parella pot tenir dubtes molt
semblants.
La necessitat d’un nou ajust de parella

L’experiència de bastantes parelles ens ensenya que es necessari un procés d’adaptació en el que hi hauran moments delicats fins arribar a cuidar-se i relacionar-se de forma senzilla i directa. Al llarg d’aquesta adaptació, l’expresió de sentiments
com la ràbia i l’abatiment suposarà una sobrecàrrega emocional per a ambdos, però la incomunicació té efectes més negatius, doncs esdevé una font permanent de malentesos i sofriments inútils. Després dels tractaments, molts homes se senten incòmodes i poc atractius. Recordi tot el conjunt de qualitats seves que no han canviat amb la malaltia, que l’uneixen
a la seva parella i que constitueixen la base de l’afecte i l’atracció mutua.
Reemprendre el contacte físic

Sovint, les parelles dubten del moment en què poden reemprendre el contacte físic. Vostè sap que les carícies i les abraçades suposen una font de confort i que una cosa porta a l’altre i facilita l’intimitat sexual. Si li sorgeix algun problema
d’impotència sexual no dubti a consultar l’especialista el més aviat possible. Valori, després, els diversos tractaments al seu
abast conjuntament amb la seva parella i, si es factible, esculli el que millor pugui adaptar-se a la seva vida sexual.
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3.3
Compartir la nostra vida amb els altres
La comprensió i la solidaritat de les seves amistats

De fet, algunes de les seves amistats enfrontaran la seva malaltia amb senzillesa i li donaran un recolzament satisfactori.
Però altres no podran controlar un cert neguit. A tots aquells que no saben ben bé com dirigir-se a vostè, doni’ls pistes de
com poden oferir-li recolzament. Sovint, n’hi ha prou amb compartir coses simples: passejar junts, conversar, compartir
un àpat, parlar per telèfon, etc. La solidaritat està feta de petits detalls: cada gest ajuda a apropar el contacte i a enriquir
un sentiment de mútua utilitat.
La valuosa ajuda d’altres persones

Moltes persones malaltes de càncer passen per una situació molt semblant a la seva. Algunes d’aquestes persones han format associacions i grups d’ajuda mútua on poden intercanviar les seves experiències, informacions i recursos, i, sobretot,
parlar de tot plegat en un entorn protector amb la seguretat de què altres homes els escoltaran amb interès i atenció.

3.4
quan passa el temps
El càncer és un tipus de malaltia difícil d’oblidar. Malgrat tot, l’ansietat anirà desapareixent després d’acabar el tractament. Hi ha vegades que les persones afectades solen esperar els controls mèdics dels primers anys amb una barreja d’esperança i intranquilitat. És important, doncs, que tingui present que el temps juga al seu favor: si no s’ha presentat cap
recurrència cinc anys després del diagnòstic, podrà considerar-se curat.
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4
R ECURSOS
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4.1

Grups d’Ajuda Mútua

LLIGA CATALANA D’AJUDA LA MALALT DE CÀNCER. GIRONA I COMARQUES
Pça. Sant Ponç, 2, 4ª 1ª
17007 Girona
Telèfon: 972 224963 Fax 972 411105
e-mail: lligacatalanacancer@wanadoo.es
OFEREIX:
Recolzament i orientació a les persones afectades de càncer.
Recolzament psicològic a les persones malaltes.
Residència de suport per a familiars de malalts ingressats a l’Hospital Josep Trueta de Girona
Assessoria legal sobre assegurances i altres assumptes d’interès per a persones afectades de càncer.
Disponibilitat de material específic d’atenció domiciliària.
Escola de reeducació de la veu per a persones laringectomitzades.
Per a realitzar aquestes activitats comptem amb la col·laboració de voluntaris.
Programes de prevenció i educació a les escoles: hàbits alimentaris i consum de tabac.
Cursos de formació de voluntariat.
Jornades anuals de psicooncología.
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LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE LLEIDA
Avda. Alcalde de Rovira Roure,2
25006 Lleida
Telèfon: 669 49 91 83
e-mail: lligalleida@contraelcancer.org
OFEREIX:
Activitats de millora de la prevenció i el control del càncer entre la població.
Activitats d’informació i educació sanitària sobre el càncer.
Orientació a malalts de càncer i als seus familiars.
Recolzament per part d’una xarxa de voluntaris.

LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE TARRAGONA
Rbla Nova, entresòl
43004 Tarragona
Telèfon: 977 23 24 24 Fax: 977 21 11 11
e-mail: lccct@ lccct.org
OFEREIX:
Recolzament i orientació a les persones afectades de càncer abans, durant i després del tractament.
Acompanyament dels pacients durant els tractaments
i ajuda per a facilitar els tràmits necessaris per a resoldre els problemes derivats de la malaltia.
Recolzament psicològic a les persones malaltes i als seus familiars.
Organització de cursets de formació de voluntaris, xerrades orientatives per al públic en general i col·loquis.
Per a realitzar aquestes activitats comptem amb la col·laboració de voluntaris i d’un grup multidisciplinar de professionals.
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catalunya CONTRA EL CàNCER. junta de les comarques barcelonines
ATENCIÓ PSICOLÒGICA I SOCIAL

Tavern, 33 entresol 3ª
08006 Barcelona
Telèfon 93 200 92 90 Fax 93 200 49 24
e-mail: barcelona@aecc.es
OFEREIX:
Atenció psicològica
Ajuda psicològica directa i individualitzada a pacients i/o als seus familiars. Aquest servei es proporciona als locals de
l’associació, a l’hospital i/o al domicili de la persona interessada, segons la situació de cada moment.
Orientació i recolzament psicològic
Dirigit a professionals que treballen en hospitals. Aquest servei es realitza en aquells centres que desitgen proporcionar
aquest tipus d’ajuda al personal sanitari i/o als seus pacients.
Grups d’autoajuda o d’ajuda mútua dirigits per professionals
Aquests grups ofereixen la possibilitat d’una ajuda conjunta que permeti elaborar pautes i suggeriments
d’atenció i aprenentatge.
Programa “ No estàs sola” per a dones vídues.
Programa “Càncer vida” per a malalts de càncer que han superat la seva malaltia.
Atenció social directa a pacients i als seus familiars
Es proporciona informació, orientació i recolzament al llarg del procés de la malaltia per abordar els problemes socials
que deriven d’un diagnòstic de càncer.
Ajudes econòmiques
Prèvia valoració, poden proporcionar-se ajudes econòmiques per a dietes alimentàries, dietes d’hospitalització, cost
de desplaçaments, diferències en el cost de la medicació, etc.
Atenció domiciliària
Aquest servei intenta millorar les condicions de les persones malaltes i dels seus familiars per afrontar el procés de la
malaltia i la seva recuperació.
Recolzament de voluntaris
Persones operades de càncer, un cop assumida la seva malaltia i adequadament preparades, visiten en el mateix hospital o
a la clínica a pacients acabats d’operar i els hi brinden la seva experiència d’adaptació i el seu recolzament.
Programes de prevenció a les escoles
Cursos per deixar de fumar
Ajuda en material clínic-ortopèdic
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® MACRO VIDA
Entença, 101 entresol porta 8-9
08015 Barcelona
Teléfono y fax: 93 423 05 04
e-mail: Macro Vida@pista.net
MACRO VIDA és un centre biocultural destinat a totes aquelles persones que han sofert un càncer.
Sense renunciar als tractaments mèdics i oncològics, pretenem oferir ajuda a totes les persones afectades, ja sigui als
mateixos malalts com als seus familiars, per mitjà de l’orientació i el recolzament psicològic, social, jurídic, etc., segons les
necessitats de cada cas.
També intentem resoldre els problemes derivats dels tractaments oncològics: facilitem els tràmits d’adquisició de pròtesis,
perruques, etc. a preus reduïts. L’associació gaudeix del recolzament de professionals qualificats que ajuden a recobrar l’equilibri durant la malaltia i després d’aquesta.
Encara que no estiguin afectats pel càncer, poden venir a visitar-nos, ja que Macro Vida els convida a disfrutar de la bona
salut. Donem a conèixer els beneficis de l’alimentació natural, la qual regenera l’organisme i millora el to vital. Tindran
informació puntual i detallada dels productes alimentaris i la possibilitat de compartir experiències i idees amb altres persones.
La nostra activitat és constant: organitzem xerrades, col·loquis, exposicions, recitals, etc.
Us esperem!

