■ Nota de premsa ■

CAI Ginecologia Oncològica:
Consulta dʼAtenció Immediata
LʼHospital Universitari Vall dʼHebron (HUVH) disposa dʼuna Consulta dʼAtenció
Immediata de Ginecologia per facilitar lʼestudi i tractament de les pacients amb
càncer ginecològic que són derivades, principalment, des dels Centres dʼAtenció
Primària (CAP) de la zona, però també des dʼaltres hospitals de Barcelona i de tota
Catalunya, en el cas de pacients complexes. Es va posar en marxa com una
experiència pionera per facilitar el cribratge ràpid dels càncers ginecològics –molt
desconeguts entre la població- i, actualment, sʼha convertit en una consulta de
referència.
Un dels punts forts de la Consulta dʼAtenció Immediata (CAI) és la bona coordinació que existeix entre els metges de primària i els especialistes de lʼHospital, ja
que és el mateix metge del Centre dʼAtenció Primària (CAP) qui deriva les pacients
directament a lʼHospital Vall dʼHebron quan hi ha sospita de que poden tenir algun
tipus de càncer ginecològic.
Això comporta que les pacients puguin ser diagnosticades ràpidament i tractades
quirúrgicament o que siguin derivades a altres serveis en aquells casos en què
sʼha descartat el càncer.
La unitat de Ginecologia Oncològica de lʼHospital Universitari Vall dʼHebron
conjuntament amb oncòlegs, radiòlegs i patòlegs tracta tots els càncers ginecològics, de forma individualitzada i integral, oferint el pla de tractament més
apropiat. Els tipus de càncer ginecològic que es tracten són: càncer de cèrvix,
càncer dʼendometri, càncer dʼovari, càncer de vulva i el càncer de vagina.
El Dr. José Luís Sánchez, responsable del CAI, assegura que: “aquest circuit
permet reduir demores innecessàries i facilita que les pacients puguin
visitar-se de forma ràpida amb un especialista, augmentant la qualitat de
lʼassistència que seʼls hi dona”.
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