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CENTRES DEL CONSORCICENTRES DEL CONSORCI

• Hospital de Mataró
• CAP Mataró Centre

• CAP Cirera Molins
• CAP Argentona

• Antic Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena

• Residència Sant Josep
• Salut Mental i Addiccions
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L’Hospital de Mataró compta amb un 
consell genètic que atén persones i 
famílies amb sospita de càncer hereditari. 
La responsable és Judit Sanz, biòloga 
i assessora genètica, que treballa 
conjuntament amb l’equip d’Oncologia per 
millorar la detecció precoç de la malaltia.

Cuida la teva salut... i consulta al teu metge de 
família si reuneixes algun d’aquests criteris:

Més d’un 
diagnòstic de 
càncer en la 
mateixa persona

Dos o més 
casos del 
mateix 
tumor 
entre 
familiars 
propersUn o més 

casos d’un 
càncer 
infreqüent 
a la família

Mutació 
coneguda 
a la família 
en un 
gen que 
predisposa 
al càncer

Càncer 
a una edat 
inusualment 
jove

5 - 10% dels càncers més 
comuns –mama, còlon i pròstata– 
tenen una alta predisposició 
hereditària.

 
En el cas del càncer d’ovari o 
pàncrees, el percentatge pot 
arribar al 20%.

Quins càncer es poden 
heretar?
Es coneixen uns 20 gens relacionats amb 
càncers hereditaris, entre els quals:

“Sospitava que era hereditari i 
ara sé que no puc saltar-me ni un 
control”, Mònica Alegre (45 anys):
La meva mare està en tractament de 
càncer de mama per segon cop. Les 
seves tres germanes també el van patir 
i el seu germà va tenir un tumor de 
pròstata. Amb aquests antecedents, ja 
sabia que tenia moltes probabilitats que 
fos hereditari i les proves genètiques ho han confirmat.

Ara sé que no puc saltar-me ni un control, ja que és molt 
important agafar a temps la malaltia si s’arriba a desenvolupar. 
I, com que tinc una filla, ara ella té una informació que li serveix 
per decidir si el dia de demà també vol fer-se l’estudi genètic.

I si tinc la mutació 
genètica?
Si el resultat és positiu, la persona 
passa a ser tractada per un equip 
especialitzat en seguiment de 
casos d’alt risc, amb els controls 
preventius pertinents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectiu és el diagnòstic precoç de 
la malaltia i la incorporació d’hàbits 
saludables que ajudin a prevenir-la.

90 persones ja s’han visitat en 
aquesta consulta on s’interpreten 
els antecedents familiars i es 
decideix si es fa l’estudi genètic 
per saber la predisposició a 
desenvolupar un càncer.

Sabies que... el càncer de mama és 
pot heretar per via paterna?
Els gens culpables són els anomenats BRCA (breast cancer) 
i tant la mare com el pare els poden transmetre als fills.

Ovaris i pàncrees 

Mama i còlon

Pròstata i melanoma

Ronyó

Tumor cerebral i Leucèmia

Pulmó i cap i coll
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CONSELL GENÈTIC EN CÀNCER


