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Èxit de participació a la II Jornada de Qualitat de vida i
Càncer de Mama "Entre Nosaltres"
Gran èxit d'assistència a la II Jornada Participativa de Qualitat de vida i Càncer de Mama
“Entre Nosaltres” organitzada per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Institut de
Recerca de Sant Pau (IIB). Al voltant d'unes 1.000 persones es van donar cita el 22 d’abril
al Recinte Modernista per a escoltar i participar en els diferents col·loquis, tallers i
activitats que es van organitzar durant la jornada.
“Entre Nosaltres” és una jornada oberta a la ciutadania amb activitats enfocades a
informar, orientar, animar i reunir a totes aquelles persones que conviuen amb aquesta
malaltia, identifiquen la repercussió social del càncer o simplement se senten vinculades a
la causa i estan interessades en conèixer i incorporar pautes de vida saludables al seu dia
a dia.
Aquesta és una iniciativa que va néixer fa dos anys del Servei Mancomunat de Cirurgia
Plàstica i Reparadora de Sant Pau-Hospital del Mar i es va organitzar amb la col·laboració
de tots els serveis mèdics i professionals de la salut que treballen amb el càncer de mama
a la nostra institució. La trobada “Entre Nosaltres” d’enguany va comptar, com en la
primera edició, amb la col·laboració de cirurgians plàstics, oncòlegs, epidemiòlegs,
investigadors, infermeria especialitzada, societats mèdiques, associacions ciutadanes i de
pacients que lluiten per la prevenció i contra el càncer de mama i les seves complicacions.
L’objectiu d’aquesta jornada era promocionar totes aquelles activitats que puguin retornar
la qualitat de vida a les pacients que han patit aquesta malaltia i recaptar fons destinats,
íntegrament, a desenvolupar la segona part d’un estudi iniciat el 2015, que analitza
l’impacte socioeconòmic del càncer de mama en les nostres pacients per tal de poder
millorar el seu benestar diari.
Es tracta d’un estudi pilot, liderat pel Servei de Cirurgia Plàstica i coordinat pel Servei
d’Epidemiologia Clínica, previ a un estudi internacional que es durà a terme en diferents
països europeus. Té un disseny transversal amb metodologia quantitativa i qualitativa, i
inclou una àmplia entrevista que es realitza a una mostra de dones afectades de càncer
de mama per tal de valorar la seva qualitat de vida i els canvis socials i econòmics
derivats de la seva malaltia i del seu procés assistencial. Aquest estudi inclou unes 175
dones representatives del conjunt de pacients diagnosticades d’aquesta malaltia amb les
que posteriorment es comentaran els resultats per a validar-los i, a partir de les seves
valoracions, consensuar la pressa de decisions.
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