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Nou Codi Europeu
contra el càncer
L’Agència Internacional de Recerca sobre
el Càncer de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS-IARC) ha actualitzat recentment el Codi Europeu Contra el Càncer.
El nou Codi indica 12 accions,
recolzades en l’evidència científica més recent, que els ciutadans
poder fer per adoptar un estil de
vida saludable i reduir el risc de
patir càncer:
1. No fumeu. No consumiu
cap tipus de tabac.
2. Feu de la vostra llar un espai sense fum. Doneu suport a
les polítiques que promouen els
espais sense fum en el vostre lloc
de treball.
3. Mantingueu-vos en un pes saludable. Eviteu l’excés de pes.
4.Realitzeu activitat física en el dia a
dia. Limiteu el temps que esteu asseguts.
5. Alimenteu-vos de forma saludable:
• Mengeu força cereals integrals, llegums,
fruita i verdura.
• Limiteu el consum d’aliments amb un
alt contingut calòric (contingut alt de sucres
o greixos).
• Eviteu les begudes ensucrades.

• Eviteu la carn processada. Limiteu el
consum de carn vermella i els aliments amb
un alt contingut de sal.
6. Si beveu alcohol de qualsevol tipus,
limiteu-ne el consum. No beure alcohol és
millor per a la prevenció del càncer.

7. Eviteu l’exposició excessiva al sol,
especialment en els infants. Utilitzeu protecció solar. No utilitzeu el sol artificial.
8. En el lloc de treball, protegiu-vos
contra les substàncies cancerígenes i respecteu estrictament les
normes i mesures preventives i de
seguretat.
9. Si viviu en una àrea amb alts
nivells naturals de radiació per radó, preneu les mesures necessàries per a reduir-ne els nivells alts a la llar.
10. Per a la dona:
• La lactància materna redueix
el risc de càncer per a la mare. Si
podeu, doneu el pit al vostre nadó.
• La teràpia de substitució hormonal augmenta el risc de determinats tipus
de càncer. Limiteu-ne l’ús.
11. Assegureu-vos que els vostres fills
participin en els programes de vacunació:
• Hepatitis B per a nadons.
• Virus del papil•loma humà (VPH) per
a les nenes.
12. Participeu en els programes de detecció precoç (o cribratge).
L’objectiu és detectar el càncer en les
fases inicials, abans que se’n presentin els
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símptomes, quan és més fàcil tractar-lo i
curar-lo. Consisteixen a oferir a les persones que tenen risc de patir un tipus de càncer que es facin una prova que permet detectar algun signe precoç d’aquest càncer.
Aquest grup de persones es defineix, habitualment, en funció del sexe i l’edat.
Els programes de cribratge s’apliquen
als tipus de càncer en què s’ha demostrat,
mitjançant estudis rigorosos, que si es detecten precoçment es pot reduir la mortalitat. Actualment, l’evidència científica
mostra que aquests programes són efectius pel:
• Càncer de còlon i recte (homes i dones): es convida individualment els homes
i dones de 50 a 69 anys a fer-se la prova
cada dos anys, està en fase d’expansió.
• Càncer de mama (dones): convida totes les dones de 50 a 69 anys a fer-se una
mamografia biennalment.
• Càncer de cèrvix o coll d’úter (dones):
s’ofereix a totes les dones de 25 a 65 anys
mitjançant l’atenció primària de salut i els
centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).
I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.
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