
 

  

Actualitat informativa del dia: 15/10/2019

N  Nota Informativa

Conselleria de Salut i Consum

L’entrada en funcionament de l’anell radiològic el mes d’abril ha 

permès agilitzar les citacions els darrers mesos

Salut Pública cita més de 30.000 dones a 

les Balears per participar en el Programa 

de Detecció Precoç del Càncer de Mama

30.167 dones enguany han tingut dia i hora per fer-se una 

mamografia, 4.425 més que al mateix període de l’any passat

La Direcció General de Salut Pública i Participació ha citat, fins al 

mes de setembre, 30.167 dones per fer-se una mamografia dins el 

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama, 21.552 de les 

quals (un 71,44 % de les usuàries citades) ja han acudit al seu centre 

sanitari a fer-se la prova. D’aquestes, 1.337 dones (un 6,2 %) varen 

ser derivades per fer-se més proves complementàries. Són les 

dades que ha donat a conèixer la Coordinació de l'Estratègia del 

Càncer aquesta setmana, ja que dissabte es commemora el Dia 

Internacional contra el Càncer de Mama.

A les Illes Balears, aquest 2019, s’estima que hi ha 60.856 dones 

d'entre 50 i 69 anys a les quals va adreçat el Programa de Detecció 

Precoç del Càncer de Mama; 1.325 més que en 2018.  Quan falten 3 
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mesos per acabar l’any, el 49,57 % de la població potencial ja ha 

estat citada en el marc del Programa. L’any passat, en aquest 

mateix termini, es varen citar 25.742 dones, 4.425 menys que 

enguany.  

Citacions més àgils

Si segueix aquesta tendència, Salut Pública estima que, en acabar 

l’any, es podria arribar a devers el 70 % de les dones susceptibles de 

cribratge, quan l’any passat es va donar cobertura a un 55,71 % del 

total.

Les citacions s’han agilitzat enguany sobretot després que el mes 

d’abril entrés en funcionament a les Balears una xarxa radiològica 

comuna, pionera a l’Estat, que permet l’accés immediat i precís a 

totes les proves d’imatge radiològiques de qualsevol pacient de les 

Illes, independentment de la seva procedència o de l’hospital en el 

qual hagi estat assistit.  

Recentment, a més, s’ha licitat el sistema d’informació del càncer 

(SICAN), que millorarà les condicions i la qualitat de la gestió dels 

programes de cribratge. Així mateix, els darrers mesos s’ha 

incorporat tecnologia nova i sofisticada, com ara els 6 ecògrafs 

automàtics en 3D, un per centre hospitalari, per un valor de 894.432 

euros. Amb aquesta tecnologia es dota tots els centres d’ecografia 

automàtica tridimensional, el més avançat tecnològicament que hi 

ha a Espanya. S’han instal·lat també 4 ecògrafs d’alta gamma amb 

dedicació plena a l’estudi de la mama en els hospitals públics de les 

Illes Balears per un valor de 349.690 euros. D’altra banda, cal 

assenyalar també la important inversió feta per part de la Fundació 

Amancio Ortega, que ha invertit 6,2 milions d’euros per actualitzar 

els equips de radioteràpia.
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Dades per illes

Per illes, a Mallorca aquest 2019 hi ha una població de 47.978 dones 

d’entre 50 i 69 anys: 22.173 ja han rebut la citació, 16.195 s’han fet la 

prova i 1.068 (6,59 %) han estat positives i, per tant, s’han derivat a 

altres serveis per fer-se proves complementàries

A Menorca s’han citat 3.107 dones de les 5.311 potencials, 2.120 de 

les quals ja s’han fet la prova. 71 casos (un 3,35 %) han estat 

derivats a proves complementàries.

A Eivissa, de les 7.022 dones potencials de participar en el 

Programa, se n’han citat fins al setembre 4.749, 3.111 de les quals ja 

s’han fet la prova i 198 (un 6,36 %) han estat derivades.

A Formentera, de les 545 dones d’entre 50 i 69 anys residents a l’illa 

s’ha donat cita a 138 i 126 s’han pogut fer ja la prova.

 

Preevenció

Salut Pública insisteix en la importància de mantenir estils de vida 

saludables que disminueixen el risc de patir càncer de mama: No 

fumar, moderar el consum de alcohol, seguir la dieta mediterrània, 

practicar exercici físic de manera regular, evitar l’excés de pes i no 

consumir tractaments hormonals sense indicació mèdica
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