Opcions terapèutiques
Les opcions terapèutiques dependran de
cada diagnòstic i animal, i sempre es
discutiran amb els propietaris per poder
escollir la millor opció per a cada animal i
família.
A l'Hospital Veterinari Molins, som molt
conscients del vincle establert entre
mascotes i propietaris, per això entenem
perfectament la preocupació de la família
que té una mascota amb càncer.
Des del nostre hospital els oferim els
mètodes diagnòstics i les opcions de
tractament i maneig del pacient que
considerem més adequats segons el
diagnòstic establert.
Posem a la seva disposició el nostre equip
humà d’ internistes, cirurgians,
especialistes en imatge i ATV 's.

• Cirurgia
Habitualment s'usa com l'opció de
tractament més indicada, seguida de
quimioteràpia.
Pot ser que un animal necessiti més d'una
cirurgia

Qualitat de vida

Diagnòstic
Per poder identificar els tipus de càncers i
tumors s'han d'efectuar citologies i
biòpsies. Identificar la seva localització i
descartar possibles metàstasis.
Probablement s'hagin de dur a terme
analítiques completes (comptatges
hematològics, bioquímiques i urianàlisi),
radiografies i fins i tot tomografies o
ressonàncies magnètiques.

reportarà un benefici important en el
tractament de l'animal, sense implicar –li
una disminució de la qualitat de vida.
Poden aparèixer efectes secundaris per la
quimioteràpia, per això és important fer
servir les dosis adequades i seguir les
instruccions del veterinari responsable de
la mateixa.
L'administració de la quimioteràpia pot ser
intra o extrahospitalària. En funció de
l'agent quimioteràpic usat es realitzaran
controls analítics o d'imatge diaris, i fins i
tot pot necessitar 24 hores o més
d'hospitalització per a la seva correcta
administració.

• Quimioterapia
Es pot fer servir com a única opció de
tractament o conjuntament amb altres
opcions com la cirurgia.
L'agent usat dependrà del tumor
diagnosticat.
Es recomana la quimioteràpia en aquells
casos en què es considera que ens

El principal objectiu de la medicina és la
curació del pacient, però quan això no és
possible, l'objectiu primordial és mantenir la
millor qualitat de vida possible.
Al nostre hospital procurarem oferir tota la
informació possible per poder prendre la
millor opció de tractament per a cada cas
en concret.
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