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Basiléia, «Tag» de «Monat» de 2014

Em julho de 2014 terá inicio o Programa de Diagnóstico Precoce do Cancro 
da Mama Basiléia

Prezada Senhora «Nachname» 

O cancro da mama é a doença oncológica mais frequente em mulheres. Na Suíça são diagnosticados cerca 
de 5.400 casos de cancro da mama por ano, 8 em cada 10 mulheres têm mais de 50 anos de idade. A de-
tecção precoce do cancro da mama melhora as chances de cura e permite um tratamento mais suave. Daí a 
importância do diagnóstico precoce. O método de rastreio que mostrou-se mais eficaz nos estudos interna-
cionais é sem dúvida a mamografia. 

Com o objetivo de diagnosticar precocemente o cancro da mama, será iniciado em julho de 2014 o Pro- 
grama de Diagnóstico Precoce do Cancro da Mama - Basiléia. Outros 10 cantões e países vizinhos da Suíça  
já iniciaram este programa. No âmbito do programa de qualidade controlada, a Liga contra o Cancro 
(Krebsliga beider Basel) oferece a todas as mulheres entre 50 e 69 anos de idade a possibilidade de realiza-
rem uma mamografia de rastreio a cada dois anos. A sua participação é, obviamente, voluntária.

O seu convite pessoal para o programa de mamografia será enviado entre julho de 2014 e julho de 2016. 
Os convites serão enviados parcelarmente, ou seja, mensalmente cerca de 1000 mulheres com idades entre 
50 e 69 anos, serão convidadas para a realização da mamografia. Portanto, não se admire se uma amiga, 
vizinha ou colega de trabalho for convocada antes ou depois da senhora.

A senhora receberá mais informações adicionais sobre o Programa de Diagnóstico Precoce do Câncer de 
Mama juntamente com o convite. Informações detalhadas podem ser consultadas desde já, através da nos-
sa página da internet www.mammografiescreeningbasel.ch ou diretamente por telefone 061 319 91 70, 
de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 12 horas. Este serviço também é oferecido em alemão, espanhol, 
francês, inglês, italiano e turco.

Atenciosamente

Prof. Dr. med. Athanassios Dellas
Diretor do Programa de Diagnóstico Precoce do Cancro da Mama, Basiléia-Cidade

Senhora 
«Vorname» «Nachname»
«Strasse1»
«Strasse2»
«Strasse3»
«PLZ» «Ort»

Espécime 

carta informativa


