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RESUM:

S'han estudiat una serie de 69 malalts diagnosticats de carcinoma transicional de la

bufeta, en relacio a alguns agents carcinogenics coneguts, comprovant uns percentatges

d'interacci6 semblants als obtinguts per altres autors.

S'ha comprovat una tendencia a 1'afectaci6 a pacients cada vegada mes joves; aixb

fa pensar, si be encara no hi ha dades comprovades, que es degut a la presencia dels

factors carcinogenics a altres arees d'exposicio distintes a les fins suara considerades

corn a prototipus.
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El present estudi continua amb les investigacions realitzades per Jesus M. de Mi-

guel a Sociologia de la Medicina: Una introduction critica (Barcelona: Vicens Vives,

1978), particularment les pagines 213-253 . El cancer , ultra esser una de les malalties

mes importants de la societat actual (que contribueix amb el 20 % aproximadament

de les defuncions en els paisos desenvolupats), es relaciona intimament no solament

amb recursos ascendents dins del sector sanitari sind amb actituds de la poblaci6 a

diversos nivells: consurn d'aliments i begudes, flocs de treball, habits de fumar, pautes

de control de natalitat. Aixb comporta el fet que l'analisi de les relations entre societat

i cancer sigui vital per a la planificacid d'una politica sanitaria coherent. Aquesta tasca

es portada a terme per la Sociologia de la Medicina. Un esquema basic desenvolupat

sobre aquest tema compren els segiients punts:
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1. Actituds i ideologies:

• De la poblacio en general.

• Els pacients amb neoplasmes malignes.

• El personal sanitari.

• Les actituds socials concretes.

- habit de fumar.

- condicions de treball.

- pautes de consum.

- control de la natalitat i menopausa.

2. Importancia social de la malaltia:

• El cancer en relacio amb altres malalties.

• Pautes de morbilitat.

• La mortalitat i els factors socio-culturals.

3. Problemes socials relacionats amb el cancer:

• lncidencia social en el proces d'aparicio-desenvolupament-tractament.
• Factors socio-culturals.
• Recursos i planificacio en el sector sanitari.

• Reaccions familiars.

• Cancer i societat: conclusions.
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Hem fet l'analisi i 1'avaluaci6 estadistica de 800 casos de tumors de cap i coil,

tractats al Departament d'Oto-rino-laringologia de la Facultat de Medicina de la Uni-

versitat de Barcelona, des del 1970 al 1979. Un alt percentatge dell epiteliomes presen-

taren metastasis ganglionars o foren -sotmesos a un tractament profilactic de les cade-

nes cervicals.

Despres de revisar els criteris classics sobre la propagacio limfatica, en relacio a

la topogralia de la lesio primitiva, reconsiderem les indicacions terapeutiques; de ma-

nera especial, la indicacio i eficacia dell diferents buidaments quirurgics, profilactics

o de necessitat.

Recollim els casos de melanoma maligne tractats durant aquest mateix periode,
les caracteristiques d'invasio ganglionar dels quals son ben peculiars. Se'n treuen les
consegiiencies terapeutiques adients.

16


