Represa progressiva de l'activitat i les invitacions del Programa
de detecció precoç de càncer de càncer de còlon i recte
Nota 01/09/2020

Un cop superada la fase crítica de l'epidèmia de la COVID-19, s'està reprenent de
manera progressiva l'activitat del Programes de detecció precoç de càncer de còlon i
recte (prova detecció sang oculta en femta) que es van suspendre al mes de març de
2020. Aquesta represa es fa de manera gradual i s'inicia en diferents moments a cada
territori ja que es té en compte la situació de l'epidèmia de la COVID-19 a cada lloc.
En aquest cribratge, per tal d'adaptar-nos a la nova situació dels serveis assistencials
provocada per la COVID-19 i seguint les recomanacions de la Comissió Assessora del
Programa i de la Comissió Assessora de Cribratge de Càncer del Pla director
d'oncologia, s'ha modificat el punt de tall de la prova de detecció de sang oculta en
femta que ha passat de 100 µg/ml a 155 µg/ml. Aquest canvi permetrà invitar a tota la
població que s'ha de cribrar amb la periodicitat establerta (cada 2 anys), disminuir el
nombre de colonoscòpies a fer però conservar el 90% del benefici en la detecció de
càncer de còlon i recte. Aquest augment del punt de tall serà temporal amb una
durada inicial prevista d'1 any.
Les diferents Oficines dels Programes de detecció precoç de càncer i els centres
sanitaris del territori programaran automàticament de nou les proves que es van
suspendre quan estiguin en disposició de fer-les. També s'han començat a enviar
noves invitacions a alguns territoris i al llarg de les properes setmanes s'aniran
ampliant els territoris si la situació epidemiològica ho permet.
Si teniu algun dubte podeu contactar amb l'Oficina del Programa que us va enviar la
carta d'invitació o el centre sanitaris on us havíeu de fer la prova.
Si abans que us citin noteu qualsevol molèstia al budell gruixut (canvi en els hàbits
intestinals, sang a la femta, dolor o inflor a l'abdomen o altres), consulteu amb el
vostre professional sanitari.

