Un cop d’ull
Octubre 2017

al Consorci Sanitari del Maresme

Josep M. Castellví, digestòleg, és cap d’Unitat de
l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Mataró. És el punt
de referència al Maresme del Programa de detecció
precoç de càncer colorectal, que es va posar en marxa
fa dos anys a la comarca.

M. Carmen Costa
(64 anys): “La prova és fàcil,
ràpida i indolora”

La detecció precoç, clau
en el càncer colorectal
Sol desenvolupar-se a partir d’un
pòlip o lesió a l’interior del budell.
Detectat a temps, és fàcil de tractar
i té moltes probabilitats de curació.

Cada any, 6.000 casos
nous a Catalunya

L’estiu passat, vaig decidir participar
en el Programa de detecció precoç
de càncer colorectal i em vaig fer la
prova a casa. A la vista dels resultats,
em van trucar de l’Hospital de Mataró
perquè em fes una colonoscòpia.

còlon i recte
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Dos dies abans vaig haver de fer una
dieta especial, i les 24 hores anteriors
a la colonoscòpia només podia beure líquids per buidar l’intestí. Va ser
l’únic feixuc.
El dia de la colonoscòpia em van sedar i vaig despertar sense molèsties
i amb els pòlips extirpats. En menys d’un mes rebia una carta amb els
resultats: tot estava correcte!
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Participar-hi
et pot salvar la vida!
19.800 persones d’entre 50 i 69 anys ja han
participat al Programa de detecció precoç
de càncer colorectal al Maresme.
En principi, cap d’elles tenia símptomes de
mal funcionament dels budells.

Millora la teva salut… participant en el Programa de detecció precoç de càncer colorectal
1 Si tens entre 50 i 69 anys, rebràs
una carta. Quan la rebis, adreça’t
amb ella a una farmàcia.
Fa rmàcia

4
Rebràs els
resultats al
teu domicili.

2 Allà et donaran el
necessari per fer
el test.
3 A casa, pren una
mostra de femta
i porta-la a la
farmàcia.

Si es detecta alguna anomalia,
l’hospital et trucarà per fer-te
una colonoscòpia, que es
realitza sota sedació.
Si el resultat és normal, en
dos anys rebràs una nova
invitació.
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59 persones tenien un
càncer, que s’ha detectat
de forma precoç. Per
tant, es pot tractar de
manera més fàcil i té més
probabilitats de curació.
782 persones tenien
pòlips, que s’han pogut
extirpar al mateix
temps que els feien la
colonoscòpia, evitant
així que es puguin
transformar en tumors.
344 persones no tenen
cap anomalia.

Aquestes dades corresponen a les 1.185 persones
que van haver de fer-se una colonoscòpia.

1.600 professionals | 12 centres

A prop teu
www.csdm.cat
Tel. 93 741 77 00
comunicacio@csdm.cat

Tots els nivells d’atenció sanitària:
• 3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
• 1 hospital d’aguts
• 1 hospital sociosanitari
• 1 residència geriàtrica assistida
• 1 centre especialitzat en salut mental

I també:
• Neonatologia
• Hospitalització i atenció a domicili
• Hospitals de dia (120 places)
• Programa pacient expert
• Cures pal·liatives i PADES

FONT DE LES DADES: CSdM (tardor 2015-setembre 2017) i SEOM

El càncer colorectal és el més freqüent
entre els majors de 50 anys. Les molèsties
no apareixen fins que està molt avançat.

