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Objectius 
 

Objectiu general  
 

Millorar els coneixements, habilitats i competència clínica dels professionals sanitaris/es de 
l’Atenció Primària en  la prevenció i diagnòstic precoç del càncer tenint en compte l’evidència 
científica disponible i la realitat de cadascun dels càncers en el nostre entorn.. 
 
Objectius específics  
- Disminuir la incertesa que acompanya a les decisions clíniques dels professionals d’Atenció 

Primària en les intervencions de prevenció primària, cribratges i detecció precoç del càncer 
- Oferir recomanacions explícites per recolzar la pràctica clínica diària. 
- Diagnosticar el càncer en etapes més precoces 
 

Contingut i durada 
 
  Cronograma 

 
Aspectes generals del càncer: Història natural del càncer. Magnitud del 
problema del càncer. Control del càncer. Atenció primària i oncologia 
   
Biologia del càncer: Cicle cel·lular. Carcinogènesi. Alteracions genètiques i 
epigenètiques. Oncògenes. Gens supressors de tumors. Característiques de 
les cèl·lules canceroses. Dianes terapèutiques 
 
Prevenció primària del càncer: Factors de risc de càncer modificables i 
no modificables. Recomanacions de prevenció primària de càncer. 
Determinants de la salut i desiguals en càncer. 
 
Descans 
 
Cribratge del càncer: Progressió del càncer. Balanç de riscos i beneficis del 
cribratge. Modalitats de cribratge. Criteris per a les recomanacions de 
cribratge de càncer poblacional. Recomanacions de cribratge pels diferents 
càncers 
 
Detecció precoç del càncer: Reconeixement del signes i símptomes de 
presentació del càncer. El diagnòstic del càncer a l’Atenció Primària. Circuits 
de diagnòstic ràpid de càncer. El diagnòstic del càncer als serveis 
d’urgències 
 

09:30-09:45h 
 
 
09:45-10:00h 
 
 
 
10:00-11:00h 
 
 
 
11:00-11:15h 
 
11:15-13:15h  
 
 
 
 
13:15-13:45h 

Durada:  4 hores 
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Metodologia 
 

Exposicions teòriques breus revisant les evidencies científiques disponibles en relació́ a les 
diferents intervencions de prevenció́ primària, cribratges i detecció precoç del càncer. Anàlisi i 
resolució́ de casos clínics dissenyats a partir de la pròpia experiència. 
  

Equip Docent 
 

Coordinador/a: Mercè Marzo i Carme Vela 
Membres del Grup de treball: Carme Vela, Imma Garrell, Núria Gimferrer, Irene Rivero, 
Cristina Ramírez, Núria Martínez 

  

Dirigit a 
  
Als metges i metgesses, infermers/res i altres professionals de la salut.  

Places: 25 
 

Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 


