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FARMACIA
Benvolgut/uda senyor/a,

Us oferim participar gratuïtament en el Programa de detecció precoç de càncer de 

còlon i recte promogut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb la 

col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

El Programa s’adreça als homes i dones de 50 a 69 anys i consisteix a realitzar cada dos 

anys una prova molt senzilla, a casa, de detecció de sang oculta en femta. 

Disposeu d’un mes a partir de la data d’aquesta carta per passar a recollir la prova a qualsevol 

de les farmàcies de la llista annexa. Si us plau, recordeu que és imprescindible que porteu 

aquesta carta quan l’aneu a recollir. Una vegada realitzada, caldrà tornar la prova a la 

farmàcia. Els resultats us seran comunicats abans d’un mes per carta o per telèfon.

Per a qualsevol dubte o aclariment, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

www.prevenciocolonbcn.org

 93 227 17 02    @  prevenciocolon@clinic.ub.es

Horari: de 8:30h a 15:30h de dilluns a divendres

Si heu patit alguna malaltia del còlon o recte, o si us heu fet una colonoscòpia en els 

darrers 5 anys, és important que abans d’anar a la farmàcia ens ho comuniqueu per 

telèfon o correu electrònic, o consulteu el vostre metge/essa de família.

 
Cordialment,

Dr. Antoni Castells i Garangou

Coordinador del Programa

Si us plau, ompliu les dades que us demanem a continuació:

Telèfon fix
Telèfon mòbil Data d’entrega d’aquesta carta a la farmàcia 

* Les vostres dades personals seran tractades pel Departament de Salut en l’àmbit del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte. 

L’òrgan responsable és el Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159; 08028 Barcelona). Podeu exercir els drets d’oposició, accés, 

rectificació i cancel·lació d’aquestes dades davant aquest organisme.

*  El metge/essa de família tindrà coneixement de tot procés assistencial que s’hagi originat en el marc del programa.

Espai per a l’etiqueta
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