Forma part
de la Xarxa
d’Amics de
Vall d’Hebron
Amb tu, sumem.
amb la recerca del càncer oral

Més informació
93 151 76 41
amicsvallhebron@vhebron.net
www.vallhebron.com
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El Vall d’Hebron Institut de Recerca
tenim la missió d’investigar per a
millorar la salut de tots i totes
Al Vall d’Hebron Institut de Recerca basem la
nostra recerca directament en els problemes dels
nostres pacients, en benefici de la salut nacional i
internacional.
Al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
promovem la recerca i la innovació biosanitària,
buscant i aplicant solucions als problemes de salut
de les persones, perquè sabem del cert que la recerca
d’avui és la medicina del demà.
El nostre dia a dia està dedicat a crear, innovar i
transferir el coneixement de la nostra investigació a la
societat i, per això, som referents mundials en assajos
clínics.

Sabies que...
El càncer oral és una malaltia altament debilitant
i la seva prevalença va en
augment.
El càncer oral és el tipus
més freqüent de càncer de maxil·lofacial, i
representa el sisè càncer
més freqüent diagnosticat al món.
Aquest càncer té un
gran impacte en la funció deglutòria, la parla
i la qualitat de vida de
les persones afectades.

En estadis inicials, la
supervivència pot assolir el 80-90 %, però tanmateix el percentatge de
supervivència disminueix
fins a un 50 % en estadis
avançats.
El càncer oral és perillós
perquè és possible que el
pacient no el detecti en
estadis inicials. Pot progressar provocant símptomes que es confonen
amb altres afeccions orals.
És freqüent que el càncer
oral no es detecti fins que
ja ha fet metàstasi.

El diagnòstic precoç és vital.
El càncer oral és la localització més freqüent de
càncer maxil·lofacial, i representa el sisè càncer en
freqüència diagnosticat anualment al món. Per la seva
localització, té un gran impacte en la parla, la dieta i la
qualitat de vida de les persones afectades.
Aquest càncer, diagnosticat i tractat en estadis
inicials, té una supervivència elevada, que
disminueix dràsticament en estadis avançats. Per
això, és fonamental portar la recerca clínica cap al
desenvolupament de tècniques de diagnòstic precoç
que evitin la progressió del tumor cap a estadis
avançats. A més, és essencial millorar les estratègies
de tractament amb tècniques mínimament invasives,
personalitzades i regeneratives que permetin
proporcionar més qualitat de vida als pacients
afectats.
Des del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
investiguem dia a dia per millorar la qualitat de
vida dels nostres pacients. La teva ajuda és vital.
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Ajuda’ns a seguir
investigant
web

vhc.cat/donacionCancerOral

També pots fer una donació mitjançant
e-mail amicsvallhebron@vhebron.net

@vallhebroncampus
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