
Quants 
afectats?
1 de cada 
20.000 
habitants

2 Centres de 
Referència (CR)  
a Catalunya 
des de juliol de 2017: 
Hospital Sant Pau i Institut 
Català d’Oncologia. 
L’Hospital Vall d’Hebron en 
procés d’aprovació final.

El pacient pot ser tractat 
en qualsevol hospital, però 
l’abordatge des del CR 
millora el pronòstic.

  
Sarcoma  Xifres  

del

a Catalunya

Tractament  
erroni en el  

70%  
dels casos3

Fins un  
40%  

de diagnòstics
erronis2

5 anys  
per a 

diagnosticar-li  
la malaltia

L’alt cost d’un diagnòstic tardà

Alta despesa 
per al sistema 

sanitari degut a 
les cures mèdiques 

necessàries  

Els pacients no 
tractats en CR 

donen lloc a més 
recaigudes

Una de les  
pitjors 

experiències
en quant a 
tractament

Anys de  
vida potencial i 

qualitat de vida 
perduts

Un diagnòstic precoç i una derivació eficaç  
com a part de la solució

19.264€ 
cost mitjà del tractament5

Estalvi de 
1,7 milions 
d’euros per a Catalunya6

1  Càlcul del nombre de pacients realitzat en base a les dades del total de població de Catalunya de l’INE de l’any 2018.

2, 3 ‘Lista de control de políticas relativas al sarcoma’, publicada al febrer de 2017.

4  Càlcul fet en base a les taules del Ministeri de Sanitat de mortalitat associada a càncer amb la taxa de mortalitat de sarcoma.

5  ‘Health Care Resource Utilization and Costs among Adult Patients with Advanced Soft Tissue Sarcoma’, article d’investigació publicat al 2018.

6  Cost mitjà per pacient amb una derivació precoç de 11.818,67€ i cost mitjà entre una derivació tardana i precoç de 14.422,58€, segons dades del 2012 de ‘Análisis de los costes de  
 diagnóstico y tratamiento de los sarcomas de partes blandas en centros de referencia’ aplicades al nº de pacients a Catalunya al 2018.

Més de  
2.000 

persones amb 
desenllaç fatal4

Reducció del temps d’espera  
entre diagnòstic i tractament 

Reducció de les complicacions  
entre elles l’amputació

Augment de la supervivència

26.814€ 
cost total per pacient5

376 Pacients1

Catalunya


