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Si el càncer de mama és la primera causa
de mortalitat entre les malalties tumorals femenines, la
proporció de víctimes ha anat
baixant els tres darrers quinquennis, del 20,5 al 17,4 per
cent. A falta d’una estadística
nacional, que s’està elaborant, cada vegada augmenta
l’esperança de vida de les
afectades. Als Estats Units,
segons la Societat Americana
del Càncer, ja és del 97 per
cent. A Espanya, del 60%,
però amb una dada correctora significativa: si s’ha detectat aviat, puja al 90%. Per si
faltava algun altre argument,
com més aviat comenci el
Presentació de la iniciativa de la Fundació Jacqueline Pradere.
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TOTS ELS DUBTES
ES PODEN RESOLDRE
AL TELÈFON 867785
tractament serà menys traumàtic i en molts casos evitarà
la temuda cirurgia.
La participació al programa
és molt fàcil, segons explica
Rosa Vidal. El mateix ministeri fa arribar una carta a totes
les persones susceptibles de
seguir-lo, indicant els centres
on es fan las mamografies:
l’hospital, i els consultoris
dels radiòlegs, el doctor Farràs i la doctora Cuesta, per
demanar dia i hora de la cita

Adhesió de la Fundació Jacqueline Pradere
En un acte públic, la Fundació Jacqueline Pradere va
anunciar que s’adhereix al
programa de detecció de
càncer de mama. Josep
Manzano, secretari de l’entitat explicava que la decisió es va prendre en una
entrevista de la titular de la
Fundació, vídua de Pérez,
amb l’actual ministra de Salut, Sílvia Bonet. Encara no
s’ha concretat la participació de l’entitat privada amb
l’executiu, que s’està estudiant per prendre una deci-

sió conjunta. Manzano, que
agraïa també la col·laboració del comú d’Andorra la
Vella. Manzano hi afegia
que al grup Pyrénées ha
existit des de la creació, fa
75 anys, una comissió social, d’ajut a treballadors,
extreballadors i famílies.
L’any passat es va institucionalitzar com a Fundació i
preveu ampliar l’activitat a
entitats públiques i privades del conjunt del país i
celebrar tres o quatre actes
públics a l’any.
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per a la mamografia. Als dos
anys, les dones que es van
incorporar al programa reben
una segona carta, ja amb cita
concertada al lloc on es van
fer la primera. Naturalment, si
no els resulta convenient el
moment fixat, poden canviarlo amb una trucada telefònica
al centre corresponent. L’escrit es tornarà a enviar cada
dos anys, sense límit d’edat
de l’afectada.
Les dones de més de 50
anys d’edat que encara no
hagin rebut la convocatòria
del ministeri, potser no estan
correctament inscrites al cens
parroquial, o la carta s’ha
perdut per qualsevol causa.
En aquest cas, i sempre que
es vulgui fer una inscripció, o
qualsevol consulta sobre el
Pdpcm, hi ha habilitat un telèfon específic, amb el número
867 785, que atén totes les
trucades els dies laborables,
des de les 10 del matí fins a
la una del migdia.
L’objectiu numèric del programa és que el 70 per cent
de les dones que han complert els 50 anys mantinguin
aquests cribratges preventius, fet que homologaria la situació nacional a la dels països desenvolupats. Fins ara,
afegint-hi les que es fan les
proves pel seu compte, no
s’ha passat del 27,82 per
cent. Tots, i totes podem ajudar a millorar la dada.
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