Nota de premsa

Sí es pot ser mare
després del càncer
•
Normalment es nega la maternitat a les dones que han patit un
càncer
•
El 89% de les pacients avaluades per la Unitat especialitzada
en Consell Reproductiu d’Institut Marquès són aptes per a iniciar un
procés reproductiu
•
El centre de referència en reproducció assistida ha aconseguit
que set de cada 10 pacients oncològiques hagin estat mares en
menys de dos anys sense augmentar el risc que el càncer es
reprodueixi
•
Institut Marquès organitza en la seva seu de Barcelona un curs
especial per a ginecòlegs europeus
Barcelona, 13 de juny de 2019

La possibilitat de ser mare no es valora en la majoria de les dones que han patit un
càncer i s'han sotmès a un tractament oncològic per a afrontar-lo. No obstant això,
aquesta opció és una realitat, segons les dades d'un estudi d’Institut Marquès. El centre
de referència en reproducció assistida disposa d'una Unitat especialitzada en Consell
Reproductiu, l'objectiu de la qual és orientar les pacients que han patit un càncer sobre
les seves possibilitats de ser mare després del tractament.
“Malgrat tots els avanços, quan hi ha un diagnòstic de càncer, sovint s'oblida que
el dia de demà, quan es curi la malaltia, les dones poden voler ser mares i es posa
el focus en els riscos de recurrència de la malaltia durant l'embaràs”, alerta la
doctora Marisa López-Teijón, directora d’Institut Marquès.
“Cada vegada més dones han de guanyar dues batalles. La primera, contra el
càncer, i la segona, contra els impediments que solen posar els equips mèdics i
el seu entorn més pròxim, que insisteix que no corrin risc per un embaràs”, afegeix
López-Teijón. Enfront d'aquesta situació, la ginecòloga insisteix: “Fa anys que
transmetem a la comunitat científica el missatge que no diguin que “No perquè
no” a les dones amb antecedents de càncer que volen tenir un fill”.
Un missatge que ha calat profund i cada vegada més dones que han superat un càncer
acudeixen a la Unitat especialitzada en Consell Reproductiu. “Moltes podran tenir un
fill si ja han finalitzat amb èxit el tractament de quimioteràpia, radioteràpia o
cirurgia, però és imprescindible que el seu cas sigui estudiat per un equip

multidisciplinari com el nostre. Només així podem afirmar que ser mare després
d'un càncer és segur”, afirma el doctor Álex García-Faura, director científic d’Institut
Marquès i director de la Unitat especialitzada en Consell Reproductiu.
Les dades de la Unitat avalen els bons resultats reeixits: el 89% de les pacients
avaluades són aptes per a iniciar un procés reproductiu. A més, el 82% d'aquestes han
aconseguit un embaràs mitjançant diferents tractaments i 7 de cada 10 han estat mares
en menys de dos anys des que van realitzar la consulta i totes elles continuen sanes.
“L'experiència d’Institut Marquès demostra que, si l'avaluació prèvia ho aprova,
els riscos són simplement els de l'embaràs”, assegura la directora d’Institut Marquès.
Els tractaments que han seguit els qui han superat un càncer per a ser mares han estat:
donació d'òvuls (el 84%), fecundació in vitro (3’9%) i donació d'embrions (11’7%).
Només el 10% de les dones que van iniciar un tractament reproductiu havien vitrificat
els seus òvuls abans del tractament oncològic. El 95% de les pacients ateses en Institut
Marquès l'últim any són estrangeres.
Per a qualsevol dubte, Baby Beatles, una associació creada per a ajudar dones que han
patit un càncer de mama a convertir-se en mares, orienta a aquestes dones que han
superat la malaltia i, naturalment, a les quals ni li ho plantegen precisament per aquest
motiu.
Institut Marquès organitza a Barcelona un curs internacional sobre càncer i
Reproducció Assistida
El centre de referència internacional en reproducció assistida ha organitzat “Pregnancy
by art in cancer survivors: a growing social need”, un curs especial per a ginecòlegs
europeus organitzat per reconeguts experts internacionals en Oncologia, Ginecologia i
Reproducció Assistida, que tindrà lloc el 14 de juny en la seu d’Institut Marquès a
Barcelona.
En ell es parlarà sobre els diferents tractaments amb els quals compten les dones que
han sofert un càncer per a ser mares, així com altres dades significatives sobre aquest
tema, com que superen la malaltia el 85% dels menors de 50 anys.
Segons dades d’Institut Marquès, la mitjana d'edat d'aquestes pacients és de 40 anys, i
el tipus de càncer més comú és el de mama (35%), seguit d'hematològics, com a
leucèmia o limfoma (29%), i el d'ovari (14%).
Altres dades significatives revelen que, quan una d'aquestes dones sol·licita consell per
a ser mare, han transcorregut una mitjana de 8 anys des que se'ls va diagnosticar el
càncer.
Sobre Institut Marquès
Institut Marquès és un centre barceloní de referència internacional en Ginecologia, Obstetrícia i
Reproducció Assistida amb presència a Barcelona, Londres, Irlanda (Dublín i Clane), Itàlia (Roma
i Milà) i Kuwait.
El centre, amb gran experiència en casos que presenten especial dificultat, ajuda a persones de
més de 50 països a aconseguir el somni de ser pares. Institut Marquès ofereix les majors taxes
d'èxit d'embaràs, amb un 89% per cicle en FIV amb donació d'òvuls.
Líder en innovació, desenvolupa una important línia de recerca sobre els beneficis de la música
en els inicis de la vida i l'estimulació fetal.

Links d’interès:
https://institutomarques.com/ca/
https://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/consell-reproductiu-pacientsoncologiques/
https://babybeatles.org/
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