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SALUT

GrupManchón incorpora
lanovamamografiaen3D
Aquestanova tècnicadetectaun40%mésde lesionsmamàries queunaprova tradicional

El Grup Manchón ha incorporat al
seu centre de l’avinguda Tibidabo la
tomosíntesi o mamografia 3D, que
permet registrar imatges de tota la
mama en tres dimensions. “Aquesta
nova tècnica detecta un 40% més de
lesions mamàries que podrien passar
desapercebudes en una mamogra a
en 2D”, explica la directora mèdica
del Grup Manchón, la doctora Pilar
Manchón, en el centre de la qual es
fan unes 10.000 mamogra es a l’any.
“Amb aquest nou aparell podem fer
una exploració de tota la mama i, en
lloc de disposar d’una sola imatge,
n’obtenim entre 40 o 50, cosa que ens
dóna una millor de nició i, per tant, un
diagnòstic molt més precís”, afegeix .

Aquesta tècnica, que ara està co-
mençant a introduir-se a Espanya, i
que el Grup Manchón va instal·lar
el gener del 2015, “substituirà en el
futur la mamografia, però avui dia
representa una forta inversió econò-
mica, comenta la doctora Manchón,
per a qui la tomosíntesi signi ca un

gran salt tecnològic que pot suposar
un important canvi en el diagnòstic
del càncer de mama.
“Per a nosaltres era fonamental

tenir aquesta tecnologia”, explica la
doctora Manchón, “perquè la dife-
rència és molt gran. Ara, quan fem
una mamogra a, estem molt més se-
gurs del diagnòstic que fem, de si hi
ha lesió o no, ja que les mamogra es
tradicionals no poden detectar tots els
càncers de pit”.

A més, el Grup Manchón té un
servei d’assessorament per a les do-
nes a qui diagnostiquen un càncer de
mama. “És una tècnica d’acompa-
nyament en la qual una professional
del centre, que també ha estat malalta
de càncer de pit, m’acompanya en
el moment de donar-li la notícia a
la pacient”, diu la doctora. “La nos-
tra gestora de casos de la Unitat de
Mama, experta en acompanyament,
l’ajuda a suportar la notícia i li dóna
totes les explicacions del procés per-
què pugui superar l’angoixa. Tenir
al costat una persona que ha passat
pel mateix i que ara està recuperada i
treballant pot oferir a les pacients una
altra perspectiva”.

En els últims quatre anys, el Grup
Manchón, amb seu a l’avinguda Ti-
bidabo de Barcelona, ha emprès una
nova estratègia amb la inauguració de
tres centres, al carrer Balmes amb Pro-
vença, a l’avinguda Meridiana i a Sant
Cugat. “En un estudi vam detectar
que el 80% dels nostres clients eren de
proximitat, i vam decidir apropar-nos
encara més a ells obrint altres centres”,
comenta el gerent del grup, Antonio

Manchón. “La nostra  loso a sem-
pre ha estat l’atenció personalitzada i
de qualitat”, afegeix la doctora Pilar
Manchón, “de manera que vam de-
cidir estendre aquesta qualitat a altres

punts, perquè com que tenim més vo-
lum de pacients podem contractar més
i millors experts. Sempre hem treballat
amb la millor qualitat i amb metges
especialistes en cadascuna de les proves

que fem. Disposem d’una estructura
potent i ens vam adonar que podíem
obrir altres centres d’una manera molt
optimitzada”, diu Antonio Manchón.
“Això ens dóna la possibilitat de distri-
buir les proves segons l’especialitat de
cada un, de la mateixa manera que es
treballa als grans hospitals”, afegeix la
doctora Pilar Manchón.

Els punts forts del Grup Manchón
són l’experiència, la relació i la pro-
ximitat amb els pacients, la rapidesa
en el diagnòstic, la flexibilitat i un
servei integral. “Treballem en xarxa
i sempre tenim tota la informació”,

destaca la doctora, que recorda que
“sempre oferim un servei immediat
en funció de l’emergència”. A més,
“intentem renovar de manera regular
tots els aparells de diagnosi i adquirir
les últimes novetats, perquè ho consi-
derem una inversió de futur”, recorda
la doctora Manchón, per a qui un
dels principals reptes del Grup Manc-
hón és “millorar la qualitat a tots els
nostres centres” i oferir als pacients
la tecnologia més innovadora, com
els aparells de ressonància oberts, per
evitar situacions de claustrofòbia, dels
quals són pioners a Espanya.

“Ara,quan fem
unamamografia,
estemmoltmés
segursdeldiagnòstic
que femidesihiha
lesióono”

PilariAntonioManchónsónlatercerageneraciód’unprojecteen
transformacióconstantqueesvainiciarel1934ambelseuavi,undels
radiòlegspionersd’Espanya.El1982,elseuparevacrearlaconsulta
del’avingudaTibidabo,iellshandeciditobrirelseucampd’accióamb
altrescentres.“Hemvistgranscanvisicadageneracióhafetunpasmés”,
assenyalaladoctoraPilarManchón.“Peròlafilosofiaéslamateixailes
ganesdemillorarid’adaptar-sealesnovestecnologiestambé.Tenimun
llistótanaltquehemdeseguirtreballantpermillorardiareredia”,con-
clouAntonioManchón.

GENERACIONSMÈDIQUES

La tomosíntesi de
mama digital (TDC)

permet obtenir imatges
en 3D de tota la mama.


