NOTA DE PREMSA
LA IMPORTÀNCIA DEL CRIBRATGE DE CÀNCER DE PULMÓ,
EIX CENTRAL DE LA SESSIÓ CLÍNICA GLOBAL DE L’HUMT
El Dr. Luis M. Seijó, codirector del Departament de Pneumologia de la Universitat de Navarra, ha estat el
ponent convidat i s’ha referit a la necessitat d’instaurar un programa de cribratge a nivell nacional

Amb un caràcter divulgatiu i científic, el passat mes de setembre es va donar el tret de sortida al calendari
de sessions clíniques globals promogudes per la direcció de Docència de l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa (HUMT). Concebudes amb una clara vocació transversal, l’objectiu és fer-ne partícips a
tots els professionals de l’àmbit mèdic i d’infermeria de l’HUMT i de l’Atenció Primària de l’entitat.
Després d’haver abordat en anteriors sessions la monitorització ambulatòria de la pressió arterial i el seu
impacte en el maneig del pacient hipertens així com els usos terapèutics de la fibra, l’1 de febrer s’ha
celebrat la tercera sessió, en aquest cas sota el títol “Cap a la implementació del cribratge del càncer de
pulmó a gran escala". Ha anat a càrrec del Dr. Luis Seijó, codirector del Departament de Pneumologia de la
Universitat de Navarra i reconegut especialista en pneumologia i ha estat moderada pel Dr. Josep Belda,
cap del Servei de Cirurgia Toràcica de l’HUMT.
En la seva conferència el Dr. Seijó ha posat sobre la taula les evidencies creixents de l’eficàcia del cribratge
del càncer de pulmó a Europa. En aquest sentit ha parlat de l’existència de dos estudis multicèntrics que
demostren una reducció de la mortalitat per càncer de pulmó atribuïble directament al cribratge i ha
puntualitzat que l’esmentada disminució sembla més evident en dones.
El Dr. Seijó s’ha referit a aquesta evidència científica de primera qualitat (assaig europeu NELSON) que va
ser presentada al Congrés Mundial de Càncer de Pulmó de la International Association for the Study of
Lung Cancer celebrat a Toronto a finals de l’any passat.

Pel que fa a l’estat Espanyol ha explicat que existeixen diversos programes de cribratge amb dilatada
experiència que compleixen les recomanacions de la Societat Europea de Respiratori i ha conclòs la seva
intervenció amb la recomanació d’instaurar un programa de cribratge a nivell nacional.
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