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Máis aló do 
cancro de 
mama: a 
importancia da 
calidade de vida 
e satisfacción da 
paciente

Co motivo das celebra-
ción do 8 de marzo, este 
ano celebrarase a I Ca-
rreira Solidaria #Queré-
monosVivas cun especial 
obxectivo: colaborar na 
mellora da calidade das 
condicións de vida das 
mulleres con cancro de 
mama. Así, desde o Con-
cello da Coruña, por ini-

ciativa da Concellaria de 
Igualdade e Diversidade 
e o Servizo de Deportes, 
quérese fomentar a di-
fusión, o coñecemento 
e as achegas dun grupo 
de investigación para o 
desenvolvemento do seu 
Proxecto que mide a ca-
lidade de vida e satisfac-
ción da muller con cada 
tipo de cirurxía mamaria. 
Coñecer a opinión da 
paciente permite saber a 
súa percepción sobre os 
procedementos e posibili-
ta a opción de mellora.

O cancro de mama con-
verteuse no tumor máis 
frecuente entre as mulle-
res, cada ano diagností-
canse 27.000 novos casos, 
pero a súa mortalidade 
redúcese paulatinamen-

te. Os índices de supervi-
vencia están próximos ao 
85% grazas á investiga-
ción e os novos tratamen-
tos. Pero non, aínda que 
o pensemos, non todo é 
sobrevivir.

Colaborar nesta carreira 
solidaria permitirá au-
mentar o coñecemento 
do que senten as pacien-
tes de cancro de mama, 
saber a súa percepción 
e poñernos un pouco na 
súa situación. Para me-
llorar, para ofrecerlles un 
mellor proceso médico 
e que a volta á súa vida 
diaria sexa o máis cómo-
da e levadía posible.

Este ano ti podes colabo-
rar con todas as mulleres 
con cancro de mama.

“Ti podes 
apoiar ás 
preto de 8.000 
mulleres con 
cancro de mama 
da área sanitaria 
pública da 
Coruña
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O tratamento 
é só parte da 
solución

Este Proxecto analiza 
máis alá do proceso pu-
ramente quirúrxico: me-
diante uns cuestionarios 
específicos creados polo 
Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center de Nova 
York e a Universidade de 
Columbia recollen infor-
mación de moitísimas 
variables das pacientes. 
Incorpora aspectos tan 
importantes para a cali-
dade de vida da muller 
como o aspecto sexual, 
a autoestima ou como 
percibe ela a súa imaxe 
corporal. Ademais da súa 
satisfacción cos coidados, 
co persoal médico, de ci-
ruxía  ou de enfermaría… 
Coñecer a opinión da 

paciente permite saber a 
súa percepción sobre os 
procedementos e posibili-
ta a opción de mellora.

Toda esta información 
facilitada ofrece un aba-
no inmenso de posibili-
dades de mellora para os 
procesos médicos, xa que 
permite coñecer de pri-
meira man en que aspec-
tos se ten que incidir para 
axudar a que as mulleres 
se sintan mellor, nunha 
situación tan delicada, 
como é afrontar un can-
cro de mama.

Para  mellorar a calidade 
de vida e a satisfacción 
das pacientes é necesario 
achegar información e 
escoitar para optimizar 
os seus procesos, servizos 
e aprender da experien-
cia que lles contan as 
súas propias pacientes 
mediante a incorpora-
ción dos resultados e as 
respostas achegadas aos 

procesos clínicos.

O cancro en xeral e o de 
mama en particular afec-
ta dunha maneira expo-
nencial sobre o corpo e 
psicoloxía das mulleres. 
Afrontar esta nova situa-
ción comporta un tempo 
que varía en cada pa-
ciente e feitos como mi-
rarse ao espello, vestirse 
ou mesmo saír á rúa son 
escenarios que se afron-
tan desde a inseguridade, 
a incerteza e, mesmo, o 
medo.

O 22% das sobreviventes 
do cancro padecen depre-
sión. Agora mesmo, ade-
mais do resultado clínico 
hai que atender máis 
campos. As pacientes 
teñen moito que contar 
e é fundamental analizar 
de xeito pormenorizado 
toda a información que 
achegan.

“Colaborar 
nesta carreira 
solidaria é 
permitir que as 
mulleres con 
cancro de mama 
sigan sendo 
escoitadas, 
atendidas e 
reconfortadas
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Proxecto 
pioneiro de 
referencia 
internacional

Apoiar nesta carreira 
supón colaborar coas 
mulleres con cancro de 
mama e cun equipo mé-
dico multidisciplinar co-
ruñés, pioneiro no seu 
labor que recibe visitas 
nacionais e internacionais 
para coñecer os seus tra-
ballos. Trátase dun equi-
po integrado por persoal 
de radioloxía, cirurxía, 
oncoloxía, patoloxía, 
enfermaría, entre outras 
disciplinas. O seu proceso 
de atención á paciente é 
innovador desde o prin-
cipio xa que traballan en 
colaboración con elas e 
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a decisión sobre o trata-
mento a recibir é acorda-
da entre o equipo médico 
e a paciente, convertén-
dolla no centro sobre o 
que xira o proceso médi-
co e os coidados.

Os cuestionarios cum-
primentados achegan a 
información suficiente 
para saber o que ela ne-
cesita. Durante moitos 
anos as mulleres recibiron 
as indicacións médicas de 
manual, sen ter en con-
ta a súa opinión. Grazas 
ás investigacións levadas 
a cabo e que aplícanse 
á clínica, esta situación 
mudou e agora a muller é 
quen determina que elixe 
dentro das opcións médi-
cas que ten á súa disposi-
ción.

Este tipo de proxectos son 
fundamentais para o coi-

dado e atención das case 
8.000 pacientes diagnos-
ticas con cancro de mama 
na área sanitaria pública 
da Coruña. Porque non 
abonda con coñecer os 
aspectos físicos ou estéti-
cos: a reconstrución ma-
maria non é só cirúrxica. 
Tamén ten que selo física, 
psicolóxica, social e se-
xual.

Por todo isto, participar e 
colaborar nesta carreira 
solidaria é permitir que 
as mulleres sigan sendo 
escoitadas, atendidas e 
reconfortadas.“A 

reconstrución 
mamaria non 
é só cirúrxica, 
tamén ten 
que selo física, 
psicolóxica, 
social e sexual

“Non, aínda 
que o pensemos, 
non todo é 
sobrevivir ao 
cancro



http://www.micancerdemama.com/


