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La pell és l’òrgan del cos que ens 
protegeix de la calor, la llum solar, les 
lesions i les infeccions. Controla la 
temperatura del cos i emmagatzema 
aigua, greix i vitamina D. La pell té 
3 capes: l’epidermis, que és la capa 
més externa, i la dermis i l’hipodermis, 
les capes més profundes. El càncer 
de pell s’inicia a l’epidermis, que es 
compon de tres tipus de cèl·lules: 

• Cèl·lules escamoses: les que 
formen la capa superficial de 
l’epidermis 

• Cèl·lules basals: ubicades sota 
les escamoses  

• Melanٍcits: cèl·lules que 
produeixen melanina i estan a la 
part profunda de l’epidermis

Què és el 
càncer de pell?

Centre 360 d ´Excel·lència 
Oncològica GCCC 
GCCC és el centre 360 de GenesisCare i Clínica 
Corachan que suma l’experiència mèdica d’ambdues 
entitats i promou els tractaments oncològics més 
innovadors de la xarxa internacional GenesisCare a 
l’entorn hospitalari de Clínica Corachan, reconeguda per 
la qualitat de les seves instal·lacions i l’excel·lència del 
seu equip assistencial.



GenesisCare, 
pioner en l’ús de 
radioteràpia en 
càncer de pell

Com 
apareix 
el càncer 
de pell?

GenesisCare és el major 
especialista internacional en 
tractaments de càncer amb més de 
370 centres: 16 d’ells a Espanya, 
14 al Regne Unit, més de 300 als 
Estats Units i 40 a Austràlia, el 
segon país amb major incidència de 
càncer de pell en el món.

Dels australians que van viure amb 
càncer en 2017-18, gairebé un 
de cada tres tenia càncer de pell 
i almenys 2 de cada 3 australians 
se’ls diagnostica càncer de pell 
abans dels 70 anys. A Austràlia 
es registren més de 950.000 
tractaments de càncers de pell no 
melanoma cada any i més de 2.500 
tractaments per dia.

La incidència del càncer de pell a 
Austràlia i l’experiència en els seus 
tractaments fan de GenesisCare un 
especialista mundial en tractaments 
amb radioteràpia avançada per al 
càncer de pell.  

El càncer de pell 
es produeix quan 
es formen cèl·lules 
cancerígenes en els 
teixits de la pell. Això 
ocorre especialment 
amb alguns factors 
de risc:

• L’exposició a la llum solar durant 
períodes llargs de temps

• El color de la pell: les persones de pell 
clara són més propenses a aquest tipus 
de càncer

• Factors hereditaris

• L’edat avançada també augmenta les 
probabilitats de desenvolupar un càncer 
de pell

El càncer de pell 
és prevenible i 
curable en un 90% 
dels casos si es 
tracta a temps.



Com et podem 
ajudar?

Al Centre 360 d’Excel·lència Oncològica 
GCCC, gràcies a la gran experiència que 
ens porta GenesisCare des d’Austràlia, 
et facilitem els tractaments radioteràpics 
per a l’eliminació del càncer de pell 

1. Tractaments no invasius 

2. Eficàcia en els resultats 

3. Plans de tractament personalitzats per a cada pacient 

4. Sense esperes. Cita immediata 

5. L’última tecnologia radioteràpica

Tipus de càncer de pell tractats 
amb radioteràpia
GenesisCare tracta els tipus de càncer que es produeixen a les 
cèl·lules més superficials de l’epidermis. 

Carcinoma basocel·lular: és la forma més comuna de càncer de pell, 
amb una alta taxa de curació. Aquests càncers comencen a la capa 
externa de la pell (epidermis). 

Carcinoma de cèl·lula escamosa: és el segon tipus de càncer de pell 
més comú. Aquests càncers també comencen a l’epidermis. 

Carcinoma de Merkel: és un càncer poc freqüent que apareix en 
edats avançades.



Si es recomana el tractament, es 
concerta una cita per planificar 
la simulació del tractament. 
El teu oncòleg radioteràpic i 
el seu equip treballen junts 
per organitzar el teu pla i el 
programa de tractament. El 
procediment de simulació 
es realitza en una hora 
aproximadament. Incorpora una 
sessió formativa en radioteràpia 
amb l’equip. Per via telefònica 
s’estableix la data i l’hora d’inici 
del tractament.

El primer tractament dura 
entre 20 i 30 minuts. La 
resta de tractaments duren 
aproximadament 10-15 minuts. 
La quantitat de sessions 
de tractament necessàries 
pot variar segons el teu pla 
personal. Rebre tractament 
de radioteràpia és com fer-
se una radiografia. Una 
infermera estarà disponible per 
assessorar-te i ajudar-te.

El teu infermer o infermera 
t’informarà sobre les cures 
durant i després del tractament 
i et proporcionarà les dades 
de contacte per si tens alguna 
pregunta. El teu oncòleg 
radioteràpic programarà una 
cita de seguiment de sis a 
dotze setmanes després de la 
finalització del teu tractament. 
No dubtis a posar-te en 
contacte amb nosaltres en 
qualsevol moment si necessites 
més informació o ajuda, trucant 
al número de telèfon indicat en 
aquest fullet.

Consulta

Planificació del 
tractament i 
simulació

Comença 
el tractament

Atenció 
durant i 
després del 
tractament

Com és el 
procés de 
tractament?

Comencem amb una consulta 
amb l’oncòleg radioteràpic. 
El metge revisa el teu 
historial i realitza un examen 
físic per determinar si la 
radioteràpia és adequada 
i es pot organitzar un pla 
de tractament adaptat a la 
teva situació i necessitats 
concretes. L’oncòleg 
radioteràpic t’explicarà el 
procés del tractament i 
respondrà qualsevol pregunta 
que tinguis.



Els pacients de GCCC poden 
beneficiar-se dels tractaments 
més innovadors. L’aplicació de la 
radioteràpia per al càncer de pell 
(no melanoma) està avalada per 
l’experiència internacional de 
GenesisCare. 

GenesisCare és un líder mundial 
especialitzat en tractaments de 
càncer, amb més de 30 anys 
d’experiència. 

Una xarxa que facilita compartir 
informació sobre els tractaments per 
aconseguir un major coneixement 
del càncer. 

Clínica Corachan és una de les 
clíniques privades més prestigioses 
i més ben valorades de Barcelona. 
Fundada pel Dr. Manuel Corachan 
el 1921, reuneix tradició i 
modernitat, garantia d’una atenció 
excel·lent i un tracte personalitzat. 
El Centre ofereix un ampli 
ventall d’especialitats mèdiques 
i quirúrgiques, en un campus 
complet i modern de 42.000 m2. 

GenesisCare, més 
de 370 centres 
arreu del món

Campus Corachan, 
experiència i 
avantguarda

14
Centres 

oncològics al 
Regne Unit

16
+300

Centres 
oncològics a 

Espanya

Centres 
oncològics a 

EEUU

40
Centres 

oncològics a 
Austràlia



Plaça Manuel Corachan, 1
08017 Barcelona

GCCC
El Centre 360 
d ́ Excel·lència 
Oncològica


