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ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A L’ATENCIÓ DEL CÀNCER D’OVARI A 

LA COMARCA DE L’ANOIA 

En el marc del treball conjunt entre l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i el Consorci 

Sanitari de l’Anoia (CSA), en data 14 de març de 2013, es va signar un Acord de cooperació. 

En un dels seus apartats, es reflecteix la col·laboració entre els Serveis de Ginecologia 

d’ambdós centres pel que pertoca a la Atenció Oncològica Ginecològica a la Comarca de 

l’Anoia. 

En aquest camp, s’ha creat la Unitat Territorial de Ginecologia Oncològica (UTGO), que 

pretén facilitar la tasca dels diferents centres i hospitals de la nostra àrea de referència en 

compliment de la Instrucció 01/2019 del CatSalut, referent a la reordenació dels processos 

oncològics (concretament en el nostre cas càncer d’ovari). 

El treball de la UTGO es concreta en sinergies assistencials, docents i de recerca. Es destaca 

la redacció de protocols conjunts i l’activitat d’un Comitè Multidisciplinari que es reunirà un 

cop al mes o amb major periodicitat si s’escau, per via preferencial de teleconferència, si el 

cas així ho permet. El seu àmbit d’actuació es la globalitat de la patologia oncològica 

ginecològica, inclòs el càncer d’ovari. 

El Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) es la referència per 

l’oncologia ginecològica d’una bona part de les comarques del centre i de tot el sud de 

Catalunya, en les seves vessants assistencial, docent i de recerca. Te un consolidat lideratge 

nacional i internacional en aquest àmbit i disposa de la tecnologia i medis més adients. 

El Servei de Ginecologia de l’Hospital d’Igualada (CSA) es referent de la comarca de l’Anoia 

per l’activitat assistencial, docent i de recerca. Té una extensa trajectòria docent en l’àmbit 

de la laparoscòpia. Ha participat activament en el màster de cirurgia laparoscòpica 

juntament amb la Mútua de Terrassa, l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital de Bellvitge. 

Fa deu anys es va crear la Escuela Internacional de Endoscopia Ginecológica, EIDEG.com, 

conjuntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona i la Mútua de Terrassa, que té la seva seu a 

l’Hospital d’Igualada on anualment s’organitzen cursos d’oncologia ginecològica.  

Entenem que els tumors ginecològics, i en concret el càncer d’ovari, requereixen del 

protocol diagnòstic i terapèutic més adient (com fa manifest la Instrucció CatSalut 01/2019) 

per la qual cosa es transcendental que tots els casos susceptibles de cirurgia, s’analitzin i se 

n’estableixen els criteris d’actuació en el sí de la Unitat Territorial de Ginecologia Oncològica 

(UTGO), amb la participació de professionals dels dos centres dins les sessions de l’esmentat 

Comitè UTGO. 

El pla de treball entre ambdós serveis estableix que tots els casos de càncer d’ovari 

diagnosticats al territori de l’Anoia, seran discutits a la UTGO per tal de consensuar el 

protocol d’estadificació i tractament més adients per cada pacient. 

Si el tumor es troba en estadi incipient (no evidencia de carcinomatosi) i la indicació 

quirúrgica es centra en una estadificació completa, sense citorreducció, la intervenció es 

podrà realitzar al CSA, sempre que es pugui oferir un abordatge adient, preferentment per 
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mínima invasió. En cas de requerir mitjans quirúrgics especials (com cirurgia robotitzada) o 

comorbiditat/fragilitat associades, es derivarà a l’HUB. 

Si el tumor es troba en estadi avançat (carcinomatosi o afectació d’altres òrgans veïns), 

caldrà avaluar el cas amb molta cura de les proves d’extensió prequirúrgiques (entre la que 

es troba el PET-TAC). Sempre que sigui convenient es realitzarà una laparoscòpia d’avaluació 

d’extensió i ressecabilitat que es podria fer al CSA, si la comorbiditat així ho permet. La 

cirurgia de citorreducció tant primària com d’interval, es realitzarà a l’HUB en compliment 

de l’instrucció CatSalut 01/2019, per be que en algunes ocasions especials (p.e. cirurgia 

pal·liativa) podria realitzar-se al CSA, sempre que l’avaluació conjunta de la UTGO ho 

consideri pertinent.  

Tanmateix en tots els casos on es prevegi la concurrència d’altres especialitats quirúrgiques 

per tal de garantir la citorreducció (cirurgia digestiva, urologia, vascular, plàstica o d’altres) 

el tractament quirúrgic caldrà que sigui realitzat a l’HUB. 
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