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vilanova@smp.cat

El Vendrell
Ctra. Barcelona, 34
vendrell@smp.cat

Sant Sadurní d’Anoia
Ctra. Sant Quintí, 4-5

santsadurni@smp.cat

Gelida
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www.smp.cat

Per a més informació,
podeu posar-vos en 

contacte amb qualsevol 
dels nostres centres:

CAMPANYA DE PREVENCIÓ
Programa de detecció precoç 
de càncer de colon i recte

Per a persones majors de 35 anys.

Prevenció obligatòria en cas 
d’antecedents familiars de malaltia.

Una prova senzilla i 
gratuïta accessible 

encara que no siguis 
pacient de SMP

Cuidant de tu en tot 
moment.

Vine a buscar la prova a 
qualsevol centre SMP.

El personal del centre 
t’explicarà com has de 
realitzar la prova.

Els resultats són 
confidencials i se’t 
comunicaran.

Si tens 
més de 35 
anys o 
antecedents familiars, 
NO HO DUBTIS, PARTICIPA



Colon

Recte

Fes prevenció
En la majoria dels 

casos, aquest 
càncer no presenta 

símptomes.

El càncer de colon i recte

Què és?

És un dels càncers més freqüents al nostre país i en 
igual afectació tant en homes com en dones.

Es detecten més de 30.000 casos nous a l’any a 
l’estat espanyol.

La majoria de vegades es desenvolupa a partir de 
pòlips a l’interior del còlon i recte.

Detectat en fases inicials evitem la degeneració 
cel·lular.

Símptomes

Aparició de sang rectal o a les femtes.

Canvis en els hàbits intestinals durant més de sis 
setmanes.

Fatiga o cansament continuats.

Pèrdua de pes inexplicable.

Malestar abdominal persistent, tipus rampes, gasos 
o dolor.

Com participar-hi?

El programa consisteix en realitzar una prova per 
la  detecció de sang oculta en femta.

Vine a recollir el material necessari per a 
realitzar la prova i t’explicarem com 
realitzar-la.

Hauràs d’omplir un breu formulari a la 
recepció.

Una vegada recollida la mostra l’hauràs de 
portar a SMP perquè sigui analitzada.

Els resultats de les proves

El resultat de les proves es comunicarà al 
pacient.

Si el resultat de la prova surt positiu, es 
recomanarà efectuar una colonoscòpia.

Aquesta prova permet explorar el revestiment 
del còlon i el recte i ens permet prevenir el 
càncer extirpant pòlips que podrien esdevenir 
malignes. 

En cas de detectar pòlips amb la colonoscòpia, 
es determinarà la data de la propera exploració.

Programa de detecció precoç de càncer 
de colon i recte
Campanya de prevenció gratuïta dirigida des 
dels centres de SMP i adreçada a totes les 
dones i homes majors de 35 anys o que 
tinguin predisposició genètica per 
antecedents familiars.

 Si es detecta a 
temps,  evitem la 
seva progressió
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