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■ Els programes de cribratge de
càncer han permès detectar pre-
coçment la malaltia a . giro-
nins, dels quals  van ser l'any
passat. Des que es van posar en
marxa a la regió sanitària de Giro-
na el  i ins el  els plans
de detecció precoç han ajudat a
diagnosticar . càncers de
mama i  de còlon i recte. Al
, van ser  els càncers de
mama detectats i  els colorrec-
tals a les comarques gironines
gràcies a aquests programs des-
plegats pel Departament de Salut,
una mesura clau per diagnosticar
aviat la malaltia i millorar-ne el
pronòstic. 

Des que el  es va iniciar el
desplegament del programa de
detecció precoç de càncer de
mama a la regió sanitària de Giro-
na, hi ha hagut . partici-
pants, mentre que el càncer de cò-
lon i recte s’han fet les proves
. participants des de ,
quan es va donar el tret de sortida
a la seva implantació a la demar-
cació. En ambdós casos la pobla-
ció convidada a participar-hi ha
de tenir entre  i  anys, malgrat
que en el cas de mama només es
convida a les dones. 

El risc de càncer de mama, el
més freqüent en les dones, aug-
menta amb l’edat, i la majoria de
casos es donen en pacients de
més de  anys. El cribratge con-
vida a fer-se una mamograia cada
dos anys les dones d’entre  i ,
una etapa en què la detecció pre-
coç s’ha demostrat clarament ei-
cacç, remarca el Departament. 

Amb aquesta radiograia de les

mames es poden detectar tumors
tan petits que ins i tot no són pal-
pables. El cribratge amb mamo-
graia augmenta les possibilitats
de curació dels càncers detectats
precoçment i pot disminuir la
mortalitat per aquest tumor entre
un  i  un , ja que com més
aviat es diagnostica, es disposa de
més opcions terapèutiques, so-
bretot de les menys agressives, és

a dir, cirurgia conservadora enlloc
de mastectomia. 

L’anàlisi de les dades del pro-
grama de càncer de mama a la Gi-
rona indiquen que compta amb
una bona participació tot i que hi
ha diferències importants entre
comarques: entre el  i el .
Les zones amb millors xifres de
participació són el Baix Empordà
i el Ripollès, mentre que les que
presenten menys adhesió són el
Gironès i el Pla de l’Estany, indica
el Departament de Salut. 

La cobertura del Programa a la
Regió Sanitària arriba al , i
la prevalença és de , casos de

càncer per cada mil dones cribra-
des.

Pel que fa al Programa de Cri-
bratge de Càncer de Còlon i Recte,
que es fa a partir d'una anàlisi per
detectar si hi ha restes de sang a la
femta, es va començar a implan-
tar l’any  per la comarca del
Baix Empordà, on ja s’està fent la
tercera ronda. Durant l’any 
el programa es va anar implantant
progressivament a tota la regió sa-
nitària, primer a la Garrotxa i al Ri-
pollès i uns mesos més tard a la
resta de la província, on estarà
desplegat del tot a inals d'any. 

Anualment es diagnostiquen a

Catalunya més de . casos
nous de tumors colorectals, una
malaltia que s’ha convertit en la
segona causa de mort per càncer.
La majoria dels càncers de còlon
i recte es desenvolupen a partir de
pòlips adenomatosos. Tot i això,
la presència de pòlips és freqüent
a la població i només un petit per-
centatge progressa a càncer. 

El temps mitjà necessari per
completar aquesta progressió és
llarg, probablement de deu o més
anys, fet que permet prevenir o
detectar precoçment el càncer de
còlon i recte i millorar-ne el pro-
nòstic.

L’any passat es van detectar 78 casos de tumors colorectals i 91 de mama a les comarques gironines a través del programa
de Salut, una mesura clau per millorar el pronòstic de la malaltia Més de 487.500 persones de Girona s’han fet les proves 

El cribratge ha diagnosticat precoçment 
el càncer a 1.685 gironins des de l’any 2001
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El «kit» per a la prova de sang en femta, que s’ha de recollir a la farmàcia amb la invitació de Salut. XAVIER VALERI

La mamografia pot
ajudar a reduir 
la mortalitat
per càncer de mama
entre un 25 i un 35%

La XiFRa

348.265
proves diagnòstiques en-
tre el 2001 i l’any passat
� En aquests anys, a través
dels programes s’han realitzat
345.405 mamografies i 2.860
colonoscòpies. L’any passat
van ser 27.476 exàmens per
als tumors al pit i 2.256 per als
de còlon i recte. 
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■El Col·legi de Metges de Girona
entregarà demà els seons Premis
Bonastruc ça Porta, tres guardons
que reconeixeran la trajectòria
professional de tres metges o
equips mèdics de les comarques
gironines. Els guanyadors de la
primera edició, celebrada l’any
passat, van ser el servei de Cirur-

gia General i Digestiva de l'hospi-
tal Josep Trueta de Girona i la uni-
tat de Ressonància Magnètica de
la Clínica Girona. A títol indivi-
dual, van premiar el doctor Joan
Cros, pediatre durant  anys a
Olot. 

L’acte, que serà a l’EspaiCaixa
de Girona, també inclourà, per
primer cop, el lliurament de les
beques Joan Bruguera per forma-
ció mèdica. Amb un import total
de . euros, les beques per a
estudis d’especialització o recerca
les atorga conjuntament l’Ajunta-
ment de Girona, el Col·legi de
Metges i la Universitat de Girona. 

El Col·legi de Metges
reconeix demà tres
trajectòries professionals

En l’entrega dels premis
Bonastruc ça Porta també es
lliuraran les beques d’estudis
mèdics Joan Bruguera A.C. GIRONA

■ Les Comissions Tècniques de
Salut a Totes les Polítiques (SaTP)
de Girona, que depenen del Con-
sell Territorial de Salut Pública a
Girona, han començat a treballar
per abordar tots aquells aspectes
que, tot i trobar-se fora del sistema
sanitari, afecten la salut dels giro-
nins, com els factors econòmics,
ambientals, demogràics o so-
cials. Aquestes comissions, que
pretenen traslladar al territori as-

pectes concrets del Pla Interde-
partamental de Salut Pública,
l’anomenat Pinsap, a través de di-
nàmiques de treball intersectorial
en xarxa, entre representants de la
Generalitat, del món local i aca-
dèmic, de les entitats proveïdores
de serveis de salut, de diferents
col·legis professionals, així com
també del tercer sector i del teixit
associatiu. 
A partir de tot el que es va propo-
sar en la primera trobada del Con-
sell Territorial de Salut Pública a
Girona, que es va constituir al
març, s’han acabat concretant i
prioritzant per aquest any  tres  te-
mes a treballar  per Comissions
Tècniques, que són la d’envelli-
ment; la d’entorn, alimentació i

activitat física; i la de joves i estils
de vida saludable. 
Dins d’aquestes comissions s’ha
decidit, entre d’altres, fomentar la
intergeneracionalitat augmen-
tant el vincle entre les persones de
diferents edats i l’enriquiment
mutu. A més de treballar l’envelli-
ment actiu des de l’entorn laboral,
o aportar idees per facilitar que la
gent gran pugui decidir com vol
envellir des del marc del model
d’atenció centrada en la persona.
També es vol potenciar el rol de

les famílies en les tasques educa-
tives fent especial èmfasi en  els
entorns més vulnerables, revisant
l’evidència de les actuacions que
s’estan duent a terme i dissen-
yant-ne de noves.

Comissions per abordar els factors
no sanitaris que inlueixen en la salut
Els grups tècnics del Consell
Territorial de Salut Pública
se centraran en l’envelliment,
l’entorn i els estils de vida


