
        

 

MANIFEST DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CÁNCER DE MAMA (FECMA) 
La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) i les 42 associacions federades, identifiquem el  

19 d’octubre com el Dia Internacional del Càncer de Mama. 

 

Davant d’alguns missatges interessats, reiterem el nostre compromís amb un sistema de salut de gestió pública, que 

ofereixi una atenció integral, personalitzada, multidisciplinària i de qualitat, d’accés universal i gratuït. La nostra 

sanitat pública manté prestigi i confiança, i treballarem perquè no es deteriorin aquests valors. 

Defensem un sistema públic de salut que formi part del nostre estat del benestar i amb la garantia, des de la 

solidaritat, d’una Cartera de Serveis única i comuna, com element d’equitat que, amb independència de 

l’administració gestora, garanteixi la igualtat d’accés a serveis i prestacions. 

Els esforços per la resolució de les desigualtats sanitàries i el treball a favor de l’equitat, haurien de ser objectius a 

aconseguir i representar línies estratègiques de les administracions sanitàries que gestionen el Sistema Nacional de 

Salut. 

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) i les 42 Associacions federades acceptem un model 

descentralitzat que dóna autonomia a les Comunitats Autònomes en la gestió del Sistema Nacional de Salut, però 

reclamem mecanismes de coordinació de les polítiques sanitàries, cauteles perquè el Sistema no sigui disfuncional, 

un Consell Interterritorial operatiu i un Fons de Cohesió Sanitari que garanteixi realment la igualtat d’accés a 

l’assistència sanitària pública en tot el territori espanyol. 

Ningú amb rigor científic pot dubtar del valor de les mamografies i de la importància de la detecció precoç del càncer 

de mama, és per això que donem suport als programes de detecció precoç promoguts i gestionats pel sistema públic 

de salut. 

Com ciutadanes i com pacients ens preocupa el futur del nostre Sistema Nacional de Salut, perquè si no hi ha 

respostes i solucions a la sostenibilitat, es posen en risc les característiques bàsiques del nostre Sistema, especialment 

la seva universalitat.  

Malgrat que s'ha superat la crisi econòmica, s'ha de constatar que la despesa pública en sanitat recupera els recursos 

perduts des de 2009. 

El moviment associatiu de dones - pacients de càncer de mama, reivindica la igualtat i no es resigna a que la vida i la 

salut es comptabilitzin com un element del pressupost de despesa. La sanitat també és una inversió i un sector 

generador de creixement, benestar i ocupació. 

Els problemes del nostre sistema sanitari no es solucionen amb ajustos i retallades en personal, inversions, serveis i 

prestacions, sinó amb la racionalització de la despesa, amb mesures en prevenció, amb aplicació de les millors 

pràctiques i amb una col·laboració activa entre les administracions de les comunitats autònomes. 

FECMA i les 42 Associacions federades, som conscients de disposar de bons professionals sanitaris i confiem en el 

Sistema Nacional de Salut, tot i que haurà d'incorporar aquelles reformes que siguin útils per a adaptar-se a les noves 

necessitats, per atendre les demandes i reclamacions justes dels pacients i respondre amb encert a les noves realitats 

socials. 



Reiterarem, les vegades que calgui, un Pacte d'Estat per la sostenibilitat, la cohesió i la qualitat del nostre sistema 

sanitari, amb el compromís de les administracions sanitàries i de tots els actors implicats, inclosos els pacients. 

En el càncer de mama insistim en els índexs de supervivència, que afortunadament són alts (82,8%), però no oblidem 

que el 20% de dones amb càncer de mama desenvoluparan metàstasis i que el 6% de dones ja presenten càncer de 

mama metastàtic en el primer diagnòstic, i necessita una atenció específica. 

Segueixen formant part de les nostres prioritats: el nombre creixent de dones joves amb càncer de mama; els efectes 

adversos i les conseqüències en l'àmbit familiar, laboral i professional que produeix el càncer de mama i no oblidem el 

nostre dret a una segona opinió i a disposar d'una informació objectiva, veraç, completa i comprensible. 

I mantenim les nostres reivindicacions de disposar d'una assistència psicosocial; d'una gestió eficaç de les llistes 

d'espera; de cures pal·liatives per a pacients en estadis avançats i d'avaluar els riscos en dones susceptibles de 

presentar càncer hereditari. 

No entenem que haguem de reivindicar un any més la necessitat de Registres poblacionals homogenis i actualitzats 

de càncer. 

Donem suport als assaigs clínics, la investigació i la innovació, perquè la major supervivència i avançar en el 

tractament personalitzat en oncologia, s'obtenen aplicant nous coneixements. Perquè no hi ha pacients iguals ni 

tractaments estàndards, es treballa des d'una medicina personalitzada. 

Considerem urgent la interoperabilitat de la targeta sanitària en tot el territori del Sistema Nacional de Salut i la plena 

compatibilitat entre les diferents comunitats autònomes de les receptes i la història clínica electrònica. 

Les dones amb càncer de mama, que tractem de mantenir una activitat física i hàbits de vida saludables, no renunciem 

voluntàriament al nostre futur vital, encara que sigui un futur amb dubtes i pors. Conviure amb la malaltia és 

complicat i més quan hi ha metàstasis amb efectes en la dimensió personal, en la vida familiar i amb conseqüències en 

el projecte laboral o professional de cada dona. Mai hem pensat que el camí des del diagnòstic fóra fàcil, però de de 

l’esperança que ens han assenyalat altres dones, ens atrevim a veure un futur en femení, sense prescindir de somnis i 

aventures.  


