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NECESSITAT D'ACTIVAR LA LLUITA ANTICANCE-
ROSA A CATALUNYA

pel

Prof. Lluis G. Guilera.

Cap del Servei del Cancer de l'Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau.

L'operabilitat en els casos de cancer de larinx observats al
Servei del Cancer de l'Hospital de la Santa Creu, ha estat aquesta :

An'ys Casos observats Operables Operabilitat

1930 17 I
1931 15 1

1932 14 3 7,46 %

1933 21 0

Total 67 5

L'operabilitat en els casos de cancer de larinx observats al

en el quadre que segeix :
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^'nys Cason obser^rats Ofierables htioperables Operabilitat

1930 68 a3 45 zz,8 °1'0
1931 59 25 34 7z °/s
1932 48 18 30 37.S %
1933 56 23 33 4I °/c

Totals 231 8c^ 142 1\Zitja 38.5 %,

Totes aquestes xifres han estat determinades per un sol i sempre

el mateix observador. un altre observador, en el mateix Servei,

gels 8.5 casos observa.ts els anys 1926 i 2 j, havia trobat una opera-

bilitat de 28,2 %. Deixant apart una possible desigualtat de rigor

en Papree`^acio de 1'operabilitat, creiem que hi ha haaut realment

una milloria, deguda segurament a la campanya popular que e, va

fer els anys 1925, a 2g.

Amb tot, la xifra es mes baixa que a Munch, Prof. Doderlein-

Voltz (anys 112 a 23-40,8%) ; a Berlin, Prof. Bumm-Philipp

(anys 1923-25=4392%) a Paris, Prof. Renaud (any 1922-48%)

etc. i esta molt lluny de les donades per alguns que esmenten una

operabilitat del 6o i mes per cent.
En relacio al cancer de Ia mama, han estat fetes al nostre Servei

les observations que aci veiem

Casson of^e-
rats quiryas

A^rti^s
ganglis lratiz

estat estu -

d^ats

1931 7

1932 5

1932 14

Totals 26

^Nu.lnero de

^anglis exa-

yvcinats

Cason sense

n^etdstasi

/^istolo^ica

Casos amb

M1netdstasi

histologica

39 3 4

13 0 5
45 4 Io

g7 ^ Ig

Ha estat, doncs, comprovada Pexistencia d'adenopatia neopla-
sica en 73% dels casos. La xifra es realment impressionant i^ cal
tenir en compte, encara, que es refere^x solament a casos opera-
bles, mentre que el 50% dels que ens arriben ni operables son.

El quadre que segueix es referei^ a cancer del gene
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Amb ganglis his- Amb ganglis his-
tologicavnent no tologicament neo-

neoplasics plasics

Malalts operats de buidat-
ge inguinal .. ... ... I o 7 3

Inoperables amb grossa a-
denopatia neoplasica ...

Malalts irradiats profilac-
ticament (amb o sense
adenopatia, la naturalesa
exacta de la qual s'ig-
nora) ... ... ... ... ... 10

Malalts els que no ha cal-
gut tractament inguinal 6

Totals 23

8

II

En el millor dels casos, 32,35% dels malalts han presentat ade-
nopatia segurament neoplasica.

Quant al cancer del recte, l'operabilitat en 29 casos no ha ar-
ribat al Io%. Aquestes xifres indiquen millor que cap altra cosa
com 1'estat en que ens arriben els malalts al nostre Servei de 1'Hos-
pital i com n'es d'urgent la real:tzacio d'una campanya d'educacio
popular (cartells, fullets, films, conferencies, articles en els perio-
dics, etc.) i de perfeccionament del metge (opuscles resumits amb
normes per al diagnostic precoc, conferencies en els Hospitals, co-
marcals, cursets especials en els grans centres, etc. Obtenir ]a col-
laboracio dels professionals auxiliars del metge (Ilevadores, prac-
ticants, infermeres), dels farrnaceutics i mestres, ens sembla tambe
molt important. D'aci la conveniencia que en la Facultat de Farma-
cia, en els cursor de les carreres auxiliars de la Medicina i en les
Escoles Normals, hi fossin donades conferencies especials i, des-
pres, periodicament remeses als estaments professionals publ'ca-
cions adequades

Avui creiem que es al Departament de Sanitat del Govern de
Catalunya a qui correspon portar la davantera en aquesta feina i
molt ens plauria que el Congres es dignes recomanar-ho aixi.


