Nota de premsa – 31 d’agost de 2018

El CAP de Palamós acull una exposició sobre el Programa de
Cribatge de Càncer de Còlon i Recte 


L’exposició, que es podrà visitar durant tot el mes de setembre, es fa en col·laboració amb l’AECC Catalunya contra el Càncer i vol conscienciar sobre la importància de participar en el programa.
03.09.2018
Aquest setembre s’inicia el Programa de Cribatge de Càncer de Còlon i Recte (PCCCR) a l’ABS de
Palamós. La iniciativa té com a objectiu informar a la ciutadania del propi programa i així
incrementar la participació de la població citada, al programa de cribatge.
Per reforçar aquest missatge, l’AECC-Catalunya contra el Càncer ens ha cedit una exposició que
instal·larem als nostres CAP i a l’Hospital de Palamós.
Així, es podrà visitar del 3 al 30 de setembre al CAP de Palamós, durant tot el mes de gener
de 2019 al CAP de Torroella de Montgrí, el mes de febrer de 2019 a l’Hospital de Palamós,
l’abril de 2019 al CAP de La Bisbal d’Empordà i el setembre de 2019 al CAP de Palafrugell.
Sant Feliu de Guíxols ja la va acollir durant els mesos de juliol i agost.
L’exposició informa sobre què és el còlon, com es forma el càncer, en què consisteix el diagnòstic
precoç i la seva importància, el tractament dels pòlips per evitar la transformació d’aquests en
càncer, com prevenir el càncer i quins són els grups de risc.
Des de la Comissió de prevenció i promoció de la salut de SSIBE, s’ha treballat amb missatges
sobre la importància del Cribatge de Càncer de Colon i Recte que es publicaran en les pantalles
dels nostres centres durant aquest període.
Com puc participar en el programa de Cribatge de Càncer de Colon i Recte?
La participació en el programa és voluntària i es fa biennalment. És a dir, la implantació del
programa es fa de manera gradual durant dos anys i un cop s’ha implantat es fa una segona ronda.
Es convida a la població diana (tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l’any
en curs), els quals reben una carta a casa seva on se’ls explica el programa i se’ls informa de com
participar-hi. Més endavant es fa un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles
persones que no han contestat.
Els ciutadans que rebin o ja hagin rebut la carta d’invitació, s’han de dirigir a una oficina de
farmàcia adherida al programa, on ha de lliurar la carta que hagin rebut i que conté un codi
d’identificació personal. A la farmàcia els donaran un kit per recollir una mostra de femta i les
instruccions de com conservar-la fins que la portin de nou a la farmàcia, qui les farà arribar al
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laboratori del PCCCR. El mètode de cribatge es fa a partir d’una anàlisi que detecta si hi ha restes
de sang a la femta.
Si els resultats de l’anàlisi són negatius, els participants rebran una carta informant-los del resultat
i se’ls tornarà a convidar al cap de dos anys. Si els resultats són positius, seran citats per a una
visita a la unitat d’endoscòpies de l’Hospital de Palamós, on se’ls informarà del resultat i del procés
a seguir a partir d’aleshores i que parteix d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats
d’aquest estudi, s’indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos
anys si el risc és baix, una segona exploració al cap d’un temps si és necessari (1 o 3 anys) o pot
ser derivat a l’especialista en el cas que es confirmi la presència de càncer.
Un 6% dels participants al Programa solen tenir resultats positius en la prova de detecció de sang
oculta en femta que cal estudiar.
El càncer de còlon i recte
A Catalunya cada any es diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i
actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en
dones, amb 1.900 defuncions/any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del
50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en
dones.
La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no
obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a
càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10
o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne
el pronòstic.
Atès que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la
participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta
en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.
L' AECC-Catalunya contra el Càncer, 65 anys d'experiència
L'AECC-Catalunya contra el Càncer és una ONL (Organització No Lucrativa), privada i declarada
d'utilitat pública que porta 65 anys treballant en la lluita contra el càncer. L'AECC integra a
pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir,
sensibilitzar, acompanyar les persones afectades i finançar projectes d'investigació oncològica que
permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. L'AECC manté com un dels seus objectius
prioritaris la investigació oncològica de qualitat i és, a dia d'avui, l'entitat social i privada que més
fons destina a investigar el càncer amb 40 milions d'euros compromesos en 250 projectes en
desenvolupament des de 2011.
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L’AECC-Catalunya contra el Càncer través de la Fundació Científica, aglutina la demanda social
d'investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes d'investigació científica.
Aquests programes estan dirigits a aconseguir avenços en ciència per millorar el futur de les
persones malaltes i les seves famílies i per consolidar una estructura científica a Espanya, apropant
a tota la societat els èxits aconseguits. La Fundació Científica està certificada pel segell de qualitat
AENOR.
Estructurada en 52 Juntes Provincials, i present en més de 2.000 localitats espanyoles, l'AECC
desenvolupa el seu treball a través dels seus més de 22.113 voluntaris i 845 empleats sota una
filosofia de col·laboració amb les autoritats sanitàries, institucions científiques i aquelles altres
entitats que persegueixi un fi anàleg al de l'associació. Tot això sempre sota els principis
d'independència, professionalitat, transparència i proximitat. L'AECC és una ONL acreditada per la
Fundació Lealtad.
Durant el 2016, l' AECC ha atès més de 429.390 afectats per la malaltia.
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