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Una campanya 
dels Mossos 
fomentarà la 
seguretat en la 
gent gran
Els Mossos d’Esquadra, en 
col·laboració amb el Consor-
ci de Salut i Social de Catalun-
ya (CSC), han posat en marxa 
un projecte que pretén oferir 
un servei d’assessorament so-
bre seguretat i protecció a les 
persones d’edat avançada. La 
inicia va compta amb una ex-
posició i nerant amb la qual, a 
través de plafons informa us, 
es vol conscienciar a la gent 
gran i al seu entorn de la impor-
tància de prendre mesures de 
precaució i hàbits de seguretat, 
per evitar ser v c mes d’algun 
delicte o pa r accidents dom s-

cs. El projecte, que ha nascut 
de la col·laboració del sector 
policial i sanitari, ha arrencat a 
Nou Barris.

L’exposició neix arran de l’in-
crement del nombre de delic-
tes soferts per persones d’edat 
avançada a Barcelona. Segons 
dades facilitades pels Mossos 
d’Esquadra, durant el 2017 una 
de cada deu persones que ha 
pa t algun delicte a la ciutat és 
més gran de 65 anys, un 6,39% 
més que el 2016.

El Virus del Papil·loma 
Humà (VPH) és un virus de 
transmissió sexual molt 
freqüent a nivell global, 
amb més de  pus 
diferents. 

Barcelona
ACN
La infecció és molt habitual i es 
calcula que afecta el 80% de les 
persones sexualment ac ves en 
algun moment de la seva vida. 

Si persisteix, a més, pot causar 
càncer de coll uterí, de vulva, de 
penis, d’anus i d’orofaringe. Per 
sensibilitzar d’aquest problema, 
la Societat Internacional del Pa-
pil·lomavirus (IP S) va xar el  
de març com a Dia Internacional, 
una commemoració que el pas-
sat diumenge es va fer per prime-
ra vegada. 

A Catalunya, el centre de re-
fer ncia d’aquest virus és l’Ins -
tut Català d’Oncologia, que im-
pulsa el programa de Recerca en 
Epidemiologia del Càncer amb 
Francesc Xavier Bosch al capda-
vant.

L’ICO es va adherir al Dia Inter-
nacional per poder ajudar a inter-
canviar informació sobre el virus i 
difondre les opcions de prevenció 
i tractament que existeixen. La 
campanya ‘Dona amor, no VPH’ 
pretén sensibilitzar la població de 

la importància de prevenir aquest 
virus que pot generar càncer. 

De fet, el càncer de coll d’úter 
és el quart pus de càncer més 
freqüent en dones i es calcula 
que 270.000 dones moren a tot el 
mon cada any per aquesta causa. 

A Catalunya, els càncers asso-
ciats al VPH representen un 1, % 
del total de càncers en la pobla-
ció, un 3% en dones i un 0,3% 
en homes. El nombre es mat de 
casos de càncer anual relacionat 
amb el VPH és de 66 dones i 75 
homes, causant 196 defuncions a 
l’any.

Els homes també poden con-
traure i transmetre el VPH i des-
envolupar un càncer. El risc de 
desenvolupar càncer anal en ho-
mes infectats per VPH que tenen 
sexe amb altres homes, és equi-
parable al risc de desenvolupar 
càncer cervical entre les dones 
infectades pel VPH.

Per prevenir el càncer, la vacu-
na contra el VPH i les proves de 
cribratge, ja sigui la citologia o la 
prova de detecció de VPH, són les 
principals mesures per diagnos-

car-lo de manera precoç. El cri-
bratge permet iden car les do-

nes que tenen mes risc a poder 
pa r, al cap dels anys, un càncer 
de coll uterí per a poder-los-hi fer 
un seguiment i poder-lo prevenir, 
precoçment, les lesions pre-can-
ceroses. Les vacunes poden pre-

venir la majoria dels casos de 
càncer de coll uterí, i també un 
percentatge de d’altres pus de 
càncer que, encara que siguin 
menys freqüents, estan relacio-
nats amb el VPH, com són el càn-
cer de vulva, vagina, anus i oro-
faringe en les dones així com el 
càncer de penis, anus i orofaringe 
en l’home.

No obstant això, en els paï-
sos en vies de desenvolupament 
tenen un accés limitat a aques-
tes mesures de prevenció. Per 
aquest mo u, el càncer de co-
ll uterí es diagnos ca sovint en 
estadis avançats de la malal a i 
el resultat del tractament no és 
bo, donant lloc a una alta taxa 
de mortalitat. Fins i tot en paï-
sos desenvolupats, l’accés a la 
prevenció, detecció i tractament 
varia, i l’impacte del VPH és més 
gran en les comunitats més po-
bres.

El Virus del Papil·loma Humà afecta 
el 80% de les persones sexualment 
actives en algun moment de la vida

A Catalunya 
els càncers 

associats al VPH 
representen un 
1,4% del total

El càncer de 
coll d’úter és el 
quart tipus més 
freqüent en les 

dones

cita
on-line!
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