Toca-te-les! Acció artística per promoure la Salut mamària i la Prevenció del Càncer de Mama
Amb el suport de la Junta Local Catalunya contra el Càncer (Nota de premsa 01/09/2017)
El proper 7 de setembre en horari de matí (10-12 h, Equipament cívic El Prat de Llobregat-Delta) i de tarda
(16-20 h, CC Jardins de la Pau), hi haurà sessions fotogràfiques obertes a la població, a càrrec de l’artista
local Nuria Oreja http://www.nuriaoreja.com/Noc/Proyectos.html

Aquesta acció vol sensibilitzar envers la importància del coneixement i consciència del propi cos com
una forma de promoure la salut i la detecció precoç de malalties. Les persones que vulguin participar,
es poden adreçar directament en l’horari previst als llocs establerts. Les fotografies es faran sense roba
de cintura cap amunt, en posició de palpar-se els pits, no s’identificaran les cares. El resultat serà un
àlbum de fotografies digital, que es farà viral per les xarxes.
L’auto-exploració mamària és recomanable, però mai pot substituir la mamografia, ja que
aquesta última permet diagnosticar tumors no palpables. L’acció artística vol promoure l’autoconeixement, però no substitueix les recomanacions mèdiques i protocols i proves diagnòstiques
establertes per a la detecció precoç del càncer de mama.
Aquesta és una de les accions precursores dels actes que s’organitzaran al voltant dels dies mundials
per la Salut Mamària i de la Prevenció del Càncer de Mama (El Prat de Llobregat, octubre 2017).
Historicament, dins de la línia de treball de promoció de la salut dels Serveis municipals de Salut
Pública i Consum, hi ha la d’aprofitar les commemoracions internacionals per aprofundir i donar a
conèixer a la ciutadania els recursos existents per gaudir d’una bona salut i del màxim d’anys de vida
possible lliures de malaltia. Més informació a www.elprat.cat/salut i/o salut@elprat.cat
Webs i links recomanats:
Detecció Precoç de Càncer de Mama (Institut Català d’Oncologia) http://ico.gencat.cat/ca/elcancer/programes_de_deteccio_precoc/programa_de_deteccio_precoc_de_cancer_de_mama/
Assir (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) El Prat de Llobregat al Cap Ramona Via
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=9618
Assir Barcelona https://assirbarcelonaics.wordpress.com/
Associació Espanyola contra el Càncer
https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/Paginas/diagnosticoprecoz.aspx

