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L’Institut Català d’Oncologia inicia un programa pilot per als hospitalencs d’entre 50 i 69 anys

Prevenció del càncer de còlon
lon i recte, i se’n produeixen 3.300
nous casos. “Amb la detecció
precoç es pot reduir la mortalitat
entre un 15 i un 18%. Aquesta –
explica Mercè Peris, coordinadora del programa– és la segona
causa de càncer que afecta la ciutadania, a homes i a dones de la
mateixa manera”.
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La realitat hospitalaria
fa justícia al nom de L’H
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L’Hospitalet és la primera ciutat
d’Espanya on s’està realitzant un
programa pilot de detecció precoç de càncer de còlon i recte per
als homes i dones d’entre 50 i 69
anys. El programa té un cost de
80 milions de pessetes, finançats
pel Servei Català de la Salut.
L’experiència ha començat al
Gornal i l’alcalde, Celestino Corbacho, ha enviat cartes als ciutadans
d’aquest barri que es troben en
aquesta franja d’edat, en les quals
els anima a participar en el programa de prevenció de l’Institut
Català d’Oncologia (ICO). La consulta durarà dos anys i arribarà als
64.044 ciutadans que tenen l’edat
indicada.
La prova que s’utilitza en el
programa és la detecció de sang
oculta en femta i l’ICO convida els
ciutadans a participar-hi i els envia
uns sobres amb tres targetes, cada una d’elles amb dos forats. Durant tres dies consecutius s’ha de
posar femta a cada forat, omplirhi les dades personals i portar el
sobre al CAP que els correspongui. Les mostres s’analitzen a
l’ICO i, si la prova resulta negativa, s’haurà de repetir cada dos
anys. Si és positiva, el pacient

Lafarga i Corbacho en la presentació de la campanya de prevenció de l’ICO
haurà de fer una dieta i al cap d’un
mes tornar a fer-se la prova. Si
continua sent negativa es repeteix
al cap de tres mesos. En cas de
tornar a sortir positiva, al pacient
se li practicarà una colonoscòpia

que donarà un diagnòstic definitiu.
Segons va explicar el president
de l’ICO, Josep Lluís Lafarga, en
el decurs de la presentació del programa, l’objectiu és “fer un diagnòstic precoç per detectar els pò-

lips i que no s’arribin a convertir
en càncer, perquè com més aviat
es detecta un tumor millor és el seu
diagnòstic i el tractament a seguir”.
A Catalunya moren cada any
1.300 persones de càncer de cò-

Per a l’alcalde de L’Hospitalet,
la proposta de l’Institut Català
d’Oncologia és molt positiva perquè “tot el que signifiqui avançar
en la prevenció i la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans ens
preocupa”. Corbacho va dir que la
realitat hospitalària d’aquesta
ciutat fa justícia al seu nom, que
prové d’un hospital, i que existeix
una bona qualitat de l’assistència
sanitària i hospitalària, però, “ens
mancava que els hospitals s’impliquessin en la vida quotidiana de
la ciutat”.
Per a l’alcalde és important que
la ciutadania assumeixi que els
hospitals no són simplement uns
edificis, sinó que acullen un conjunt de professionals que estan treballant en benefici de la ciutat i els
seus habitants.

