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Programa de detecció precoç de càncer de mama de Catalunya
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Programa poblacional organitzat, únic que es gestiona de manera 
descentralitzada (Oficines territorials de cribratge)

• Població diana: dones 50-69 anys
• Mamografia amb
• Periodicitat biennal
• Participació per invitació individual
• Avaluació anual del procés i resultats

Cobertura Catalunya: 100% població diana
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Resultats
del Programa de 
detecció precoç de 
càncer de mama
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Resultats globals

2012 2013

Dones Convidades 395.492 413.976
Participació programa

n 263.949 270.823
% 66,7 65,4

Cobertura cribratge,                                                                            77,4 73,8
Dones  reconvocades per estudis addicionals

n 15.575 14.733
% 5,9 5,4

% procediments no invasius 5,7 5,2
% citologies / Core-biòpsies 1,00 0,96

% biòpsies quirúrgiques 0,04 0,06
Recomanació control intermedi

n 6.260 5.329
% 2,4 2,0

MX% 49,5 45,5
Càncers detectats

n 1.143 1.099
taxa per 1000 dones cribades 4,33 4,06

taxa in situ per 1000 dones cribades 0,64 0,72
taxa invasiu per 1000 dones cribades 3,25 3,09

% in situ 16,4 18,8
% invasius 
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• Codi europeu contra el càncer, la OMS-IARC (recentment) recomanen aquest 
cribratge sempre que es garanteixi la qualitat i la decisió informada de la dona

• A Catalunya, la Comissió assessora de cribratge del càncer del Pla director 
d’oncologia recomana mantenir el Programa i treballar per: 

• Garantir i millorar la qualitat
• Millorar la informació a les dones per una participació informada
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Programa de detecció precoç de càncer de 
còlon i recte de Catalunya
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Programa poblacional organitzat únic que 
es gestiona de manera descentralitzada

• Població diana: homes i dones 50-69 anys
• Prova detecció sang oculta en femta
• Periodicitat biennal
• Participació per invitació individual per carta
• Estudi còlon: colonoscòpia òptica amb sedació
• Avaluació anual dels resultats 

Situació a gener 2015:

cobertura del 28,2% població diana (500.421 de 1.776.482 homes i dones )
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Resultats del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte
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Programa de detecció precoç de càncer de coll d’úter
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• Cribratge des dels serveis assistencials

• Població diana: dones 25-64 anys

• Prova:  citologia de Papanicolaou
(+ detecció VPH en situacions especials)

• Freqüència: cada 3 anys
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Programa de detecció precoç de càncer de coll d’úter
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