ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LABORA AMB LA MARATÓ DE TV3, DEDICADA AL CÀNCER
Per quart any, Assistència Sanitària col·labora aquest 2018 amb La Marató, que se celebra el 16 de
desembre. Amb l’eslògan “La investigació dona vida”, en aquesta ocasió els diners recollits es destinaran
a la investigació del càncer, la primera causa de mort a Catalunya entre els homes i, la segona, entre les
dones. Cada dia moren 28 persones de càncer a Catalunya, és a dir, més de 10.000 a l'any.
Assistència Sanitària, amb el seu Servei d’Oncologia al capdavant, es bolca amb La Marató d’enguany, tant
amb l’aportació directa de recursos com en l’organització d’activitats solidàries amb els seus assegurats i
fins i tot en les tasques de recepció de trucades, amb membres de l’entitat col·laborant com a voluntaris a
la seu telefònica de Barcelona. L’entitat suma així el seu suport al programa televisiu de sensibilització i a
les més de 3.500 activitats populars destinades a estimular la solidaritat i la conscienciació ciutadana. No
en va aquest és el programa del seu gènere que més diners aconsegueix per habitant a tot el món: la
mobilització de la societat catalana al seu entorn és un dels trets que el converteix en un esdeveniment
únic.
En l’habitual campanya de difusió gràfica i audiovisual prèvia a cada edició de La Marató, Assistència
Sanitària hi té un paper destacat com a única entitat col·laboradora de l’àmbit medicocientífic. Durant les
setmanes prèvies al dia de La Marató, es posa en marxa una àmplia tasca per difondre el coneixement
sobre les malalties que es tracten en el programa i estimular la participació ciutadana en l'esdeveniment.
Aposta per una Oncologia de primer nivell
La inversió d’Assistència Sanitària en el procés assistencial del càncer i la millora dels tractaments és una
constant. El seu Servei d'Oncologia, ubicat a la planta tercera de l'Hospital de Barcelona, està integrat
per especialistes de reconegut prestigi i organitzat per àrees de patologia. D’aquesta manera, amb una
atenció integral i multidisciplinària de la malaltia, s’atenen totes les persones assegurades que presentin un
càncer, des del moment del diagnòstic, millorant la coordinació i continuïtat de l'atenció entre nivells
assistencials i especialistes.

La inversió dels recursos de La Marató 2018 impulsarà la recerca per aconseguir nous mètodes de
prevenció, de diagnòstic i tractaments més eficients que augmentin la supervivència i la qualitat de vida
dels pacients, entre els quals, la immunoteràpia i els estudis de biopatología molecular, dues de les
tècniques més innovadores en què actualment treballen els investigadors. Després de 26 anys i una
trajectòria molt sòlida que ha permès finançar 793 projectes de recerca biomèdica, La Marató torna a
complir el seu doble objectiu amb la seva 27a edició: sensibilitzar la població cap a unes malalties que
afecten milers de persones i ser motor de la investigació a Catalunya gràcies als fons recaptats.
Conscient de la incidència del càncer i compromesa amb la societat, Assistència Sanitària vol reflectir amb
la seva col·laboració el seu objectiu primordial: acompanyar els seus assegurats durant tota la vida, donant
una resposta adequada, eficaç i satisfactòria a les persones malaltes i a les seves famílies. En l’actualitat,
quan es fa palesa la necessitat de recursos dedicats a la ciència, cal apel·lar a la responsabilitat i la
solidaritat de la societat per aconseguir fons que permetin tirar endavant les línies d’investigació iniciades
en aquests àmbits, que afecten tantes persones de forma directa o indirecta.

