
 
 

 
19 d’octubre: Dia mundial del càncer de mama 

 

Sí que es pot ser mare després del 
càncer  

• Normalment es desaconsella la maternitat a les dones que han patit 
un càncer  

• El 89% de les pacients avaluades per la Unitat especialitzada en 
Consell Reproductiu per a pacients Oncològiques d’Institut Marquès 
són aptes per iniciar un tractament per tenir un fill 

• Aquest centre de referència en reproducció assistida ha aconseguit 
que set de cada déu pacients oncològiques hagin sigut mares en 
menys de dos anys sense incrementar el risc que el càncer es 
reprodueixi 

Barcelona, 19 de Octubre de 2020.- La possibilitat de ser mare no es valora en la majoria de 
les dones que han patit un càncer i que s’han sotmès a un tractament oncològic per 
afrontar-lo. Però aquesta opció és una realitat, segons les dades d’un estudi de l’Institut 
Marquès amb més de 100 pacients. Aquest centre de referència en reproducció 
assistida, disposa d’una Unitat especialitzada en Consell reproductiu per a pacients 
oncològiques amb l’objectiu d’orientar a les dones que han patit un càncer sobre les 
seves possibilitats de ser mare després de superar la malaltia.  

En el dia mundial del Càncer de Mama, la Dra. Marisa López-Teijón, Directora de 
l’Institut Marquès alerta “Tot i els avenços quan hi ha un diagnòstic de càncer, 
sovint s’oblida que el dia de demà, un cop superada la malaltia, aquestes dones 
poden voler ser mares. Es posa el focus en el risc de recurrència de la malaltia 
durant l’embaràs” i afegeix “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 proper que insisteix que no corrin 
riscos per un embaràs”.  

Front 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”. 

Aquest missatge ha fet efecte i cada vegada més dones que han superat un càncer 
demanen ajut a la Unitat especialitzada en consell reproductiu per a pacients 
oncològiques de l’Institut Marquès. “Moltes podran tenir un fill si 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 Dr. Àlex 

https://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/consell-reproductiu-pacients-oncologiques/


 
García-Faura, Director científic de l’Institut Marquès i de la Unitat Especialitzada en 
oncologia i reproducció d’aquest centre. 

Un embaràs sense risc: 7 de cada 10 ho aconsegueixen 

Les dades de l’Institut Marquès avalen els bons resultats aconseguits: el 89% de les 
pacients avaluades són aptes per iniciar un procés reproductiu. A més. El 82% 
d’aquestes han aconseguit l’embaràs mitjançant diferents tractaments i 7 de cada 10 
han sigut mares en menys de dos anys des que van fer la consulta. Totes elles romanen 
sanes “L’experiència de l’Institut Marquès demostra que, si l’avaluació prèvia ho 
aprova, els riscos són els mateixos que en qualsevol embaràs” assegura la 
Directora de l’Institut Marquès.   

Els tractaments que han seguit les dones que han superat un càncer per ser mares són: 
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 el 
seus òvuls abans del tractament oncològic.  

Segons les dades de l’Institut Marquès, la mitjana d’edat d’aquestes pacients és de 40 
anys i el tipus de càncer mé comú és el de mama (35%), seguit pels hematològics com 
la leucèmia o el linfoma (29%),i el d’ovari (14%).  

Altres dades significatives revelen que, quan una d’aquestes dones sol·licita consell per 
ser mare, han passat una mitjana de 8 anys des que se’ls va diagnosticar el càncer. 

Institut Marquès col·labora amb Baby Beatles, una associació creada per ajudar a dones 
que han viscut un càncer de mama a convertir-se en mares. 

 
Sobre Institut Marquès 
Institut Marquès és un centre barceloní de referència internacional en Ginecologia, 
Obstetrícia i Reproducció Assistida amb presència a Barcelona, Irlanda (Clane) i Itàlia 
(Roma i Milà). El centre, un dels més premiats en l’àmbit internacional amb gran 
experiència en casos que presenten especial dificultat, ajuda a persones de més de 50 
països a aconseguir el seu somni de ser pares. Institut Marquès ofereix les majors taxes 
d'èxit d'embaràs, amb un 91% 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, l'estimulació fetal i el paper de l'home en els tractaments 
de Reproducció Assistida.  
 
Institut Marquès està implicat en la recerca de la relació entre els tòxics químics i la 
fertilitat. Participa en diverses iniciatives en defensa del medi ambient i l'any 2018 va 
engegar el seu projecte de Responsabilitat Social Corporativa, el “bosc d'embrions” en 
el qual planta un arbre per cada nen que ajuda a néixer amb els seus tractaments. Dona 
suport també el manifest de Citizens for Science in Pesticida Regulation, coalició 
ciutadana formada per persones de la societat civil, institucions, científics i experts legals 
que reclama reformar l'ús dels pesticides a la Unió Europea 
 

 

https://babybeatles.org/


 
 

 

Links de interés: 

https://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/consell-reproductiu-pacients-
oncologiques/ 

https://babybeatles.org/ 

 

Para més informació premsa i entrevistes 

Institut Marquès Barcelona +34 93 285 82 16   

Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94 
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