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fins a finals de l’
les Balears i Catalunya
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La Federació de Defensa de la
Sanitat Pública assenyala les
autonomies amb dèficit sanitari. SOCIETAT / P. 20 I EDITORIAL

Pla per a la detecció precoç
de càncer de pulmó
SOCIETAT / P. 22

La despesa pública en el sistema
de pensions registrarà els dos
pròxims anys un fort augment a
causa de la inflació. Les pensions

es re
flació
Fede
14%

- - L A VA NG UA RDI A

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,22

DIFUSIÓN: 73011

AVE: 17697 €

OTS: 399000

ÁREA: 578 CM² - 51%

SECCIÓN:
+ ) ' &PORTADA
%$#$

D

13 Abril, 2022

Espanya prepara la detecció precoç de
càncer de pulmó per a grans fumadors
Totes les comunitats participen en el projecte, pendent de l’autorització de Sanitat
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Cinc mil fumadors i exfumadors
d’entre 50 i 75 anys seran convidats a participar en el projecte
Cassandra, un programa pilot
de detecció precoç de càncer de
pulmó que estan preparant metges i centres sanitaris de les 17
comunitats autònomes. Els impulsors del programa, que té el
suport de totes les societats mèdiques espanyoles relacionades
amb el càncer de pulmó, estan
en espera de rebre autorització
per part del Ministeri de Sanitat.
Es convidarà a participar persones que hagin fumat un paquet de tabac diari durant 20
anys o una quantitat equivalent
(per exemple, mig paquet durant 40 anys). Se’ls farà un TAC
de baixa dosi per detectar càncers de pulmó quan encara es
puguin extirpar amb cirurgia i
les perspectives de curació siguin elevades. La prova es repetirà anualment.
En actualitzar les seves recomanacions sobre detecció precoç de càncer el mes passat, la
Comissió Europea va incloure
el de pulmó a la llista de tumors
per als quals està indicat el cribratge en grups de risc. S’afegeix així als de mama, de cèrvix i
colorectals.
També el Grup de Treball de
Serveis de Prevenció dels EUA
va actualitzar l’any passat les recomanacions sobre el càncer
per incloure-hi la detecció precoç del càncer de pulmó amb
TAC en més grans de 50 anys.
Aquestes recomanacions es
basen en els resultats de l’estudi
europeu Nelson i del nord-americà NLST, que han quantificat
els beneficis i riscos de la detecció del càncer de pulmó amb
TAC. Segons els resultats de
l’estudi Nelson publicats el
2020, la detecció precoç va permetre diagnosticar al voltant
d’un 70% de càncers de pulmó
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Una cirurgiana examina un TAC d’un pacient

S’oferirà un TAC
anual a persones de
50 a 75 anys que hagin
fumat un paquet diari
durant 20 anys
en fumadors quan encara es podien eliminar amb cirurgia.
Segons l’informe del Consell
Científic Assessor de la Comissió Europea (Sapea) en què es
basen les recomanacions, “hi ha
fortes evidències científiques a
favor d’afegir el cribratge de
càncer de pulmó amb TAC de
baixa dosi per a fumadors i exfumadors als programes poblacionals de cribratge en tota la
Unió Europea”.

“L’objectiu del programa pilot a Espanya és comprovar la
viabilitat del cribratge en el sistema sanitari del nostre país i establir la millor manera de dur-lo
a terme”, declara Juan Carlos
Trujillo, cirurgià toràcic de
l’hospital de Sant Pau a Barcelona i un dels coordinadors del
projecte Cassandra.
A més de la prova de detecció
de càncer, s’oferirà als participants una prova de funció respiratòria per detectar altres malalties derivades del tabaquisme, així com una teràpia de
deshabituació si encara són fumadors.
El projecte, que té una durada
prevista de cinc anys, va ser ideat per la Societat Espanyola de
Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ). Té el suport de deu

societats mèdiques, tres organitzacions sorgides de pacients i
l’Associació Espanyola Contra
el Càncer (AECC).
L’inici està pendent de l’avaluació del projecte per part del
Ministeri de Sanitat. Els coordinadors de Cassandra tenen prevista una reunió amb representants del ministeri el 29 d’abril.
Segons una estimació feta per
la Separ a partir dels resultats de
l’estudi Nelson, un programa de
detecció precoç del càncer de
pulmó tindria un cost de 2.345
euros per cada any de vida guanyat amb bona salut. Aquest
cost és semblant al del cribratge
actual de càncer colorectal
(2.154 euros per any de vida amb
salut) i més baix que els del càncer de mama (15.000 euros) i de
cèrvix (18.646 euros). "

