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Resumen 
 

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo. 
En 2020, se diagnosticaron en España  277. 394 casos nuevos.  
El malestar emocional de un paciente diagnosticado de cáncer o de un familiar es habitual en 
estos casos. Hay pacientes que consideran disponer de los recursos necesarios para afrontar 
esta situación mientras que otros acaban siendo diagnosticados de ansiedad o depresión. La 
psicología aplicada a la oncología es una disciplina relativamente joven y actualmente en 
desarrollo. Muchos pacientes oncológicos ignoran que existe un campo de conocimiento en el 
ámbito de la psicología centrado en ellos, lo que supone que en muchas ocasiones sus 
servicios sean infrautilizados.  
El objetivo de este trabajo es conocer la valoración que los facultativos oncohematológicos 
hacen sobre este campo, y el beneficio que creen que aporta al paciente. A partir de este 
planteamiento, he buscado información sobre los distintos tipos de cáncer, respuestas 
psicológicas de los pacientes durante todo el desarrollo de la enfermedad, cómo afecta en la 
vida de pacientes y familiares, etapa de duelo y tipos de terapias. Teniendo en cuenta este 
marco teórico, he realizado entrevistas a profesionales de la psicooncología y un cuestionario 
a los facultativos de los servicios de oncología médica y hematología clínica de l’Institut Català 
d’Oncologia-Hospitals Germans Trias i Pujol de Badalona. 
Basándome en los resultados obtenidos del análisis estadístico con una opinión mayoritaria de 
los facultativos encuestados a favor (76%), podemos afirmar la importancia e impacto positivo 
de la intervención psicooncológica en el tratamiento de los pacientes oncohematológicos.  

 
 

Abstract 
 

Cancer remains one of the world's leading causes of morbidity and mortality. In 2020, 277,394 
new cases were diagnosed in Spain.  
The emotional distress of a patient diagnosed with cancer or a family member is common in 
these cases. There are patients who consider they have the necessary resources to face this 
situation while others end up being diagnosed with anxiety or depression. Psychology applied 
to oncology is a relatively young and currently developing discipline. Many oncology patients 
are unaware that there is a field of knowledge in psychology focused on them, therefore on 
many occasions its services are underutilized.  
The objective of this project is to know the assessment that oncohematology professionals 
make about this field, and the benefit they believe it brings to the patient. Based on this 
approach, I have searched information about the different types of cancer, psychological 
response of patients throughout the disease development, how it affects live of patients and 
families, stage of mourning and types of therapies. Based on this theoretical framework, I have 
carried out interviews with psycho-oncology professionals  and a questionnaire to several 
oncohematology professionals of the “Institut Català d'Oncologia-Hospitals Germans Trias i 
Pujol de Badalona”. 
Finally, based on the results through a statistical analysis with the favorable majority opinion of 
the surveyed doctors (76%), we can conclude the relevance and positive impact of the 
psychological intervention in the treatment of onco-hematological patients. 
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Vull fer explícit el meu interès per respectar les perspectives de gènere en el 
redactat de tot el treball, i així ho he mantingut en la mesura del possible. Per tal 
de no recarregar innecessàriament el redactat, he utilitzat la forma masculina 
d'algunes paraules (per exemple: sanitaris, psicòlegs, psicooncòlegs...) com a 
forma per referir-me al gènere masculí i femení. Tanmateix, quan ha estat 
necessari fer notar explícitament la diferència en relació amb el gènere, he utilitzat 
expressament el masculí o femení.  
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1. INTRODUCCIÓ 

El càncer és una de les malalties que causa més morbi-mortalitat en els països del 

primer món. Tot i que es tracta només d’un terme, envolta un conjunt de malalties 

que estan relacionades entre sí.  

 

En tots els tipus de càncer, algunes de les cèl·lules del cos es comencen a dividir de 

forma descontrolada i es disseminen en els teixits que es troben al seu voltant. El 

càncer pot començar en quasi qualsevol part del cos humà, el qual està format de 

trilions de cèl·lules. Quan aquest procés de divisió es descontrola i comencen a 

créixer de forma desmesurada, poden acabar formant el que es coneix com a tumor.  

 

Quan es diagnostica a un pacient la malaltia i s’utilitza la paraula càncer per 

descriure-la, causa un gran impacte tant a la persona que el pateix com als seus 

familiars. Aquesta persona entrarà en un viatge llarg que afectarà  la seva salut, tant 

física com mental, i a les relacions que pugui tenir amb gent propera.  

Les unitats de psicooncologia dels centres mèdics, podran oferir suport als pacients 

afectats per la malaltia i als seus familiars, ajudant-los a gestionar els canvis que 

s’aniran generant al llarg de la malaltia. Així mateix, també oferiran suport als 

professionals de l’equip d’oncologia en qualsevol aspecte que puguin precisar. 

 

1.1. Per què decideixo fer el treball i per a què s ervirà? 

El principal objectiu del meu Treball de Recerca, és investigar la percepció que 

tenen els facultatius dels serveis d’oncologia mèdica i hematologia clínica de 

l’hospital terciari ICO-HUGTiP, respecte la intervenció psicooncològica en pacients 

oncohematològics.  

 

EL propòsit del meu treball en un inici, era fer una investigació centrada en la 

percepció de la intervenció psicooncològica des dels punt de vista del pacient. Degut 

a l’especial fragilitat dels pacients i les famílies (sobretot aquelles que estan en la 

fase del final de la vida) i les dificultats per a poder accedir a ells atesa l’existència 

de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), que no permet identificar ni 

accedir a informació confidencial de pacients diagnosticats en aquest cas de càncer, 

i afegit a la situació actual de pandèmia, on una part molt important de pacients 

estan sent atesos de forma telemàtica, ha fet que decideixi extreure la informació a 
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través dels facultatius oncòlegs mèdics i hematòlegs clínics que els diagnostiquen i 

tracten, i que poden valorar des de la seva pròpia experiència, si aquests 

tractaments suposen un valor afegit per als pacients, els familiars així com per a ells 

mateixos.  

 

El propòsit d’aquest treball és investigar com afecta el càncer en la vida dels 

pacients i els seus propers, en quins àmbits de l’oncologia intervé el psicooncòleg i 

finalment poder realitzar entrevistes i qüestionaris a professionals del camp de 

l’oncologia i l’hematologia, per conèixer si aquesta intervenció adicional és entesa 

com a un valor afegit en el tractament dels pacients diagnosticats de càncer.  

 

La meva mare treballa a l’ICO-HUGTiP, la qual cosa ens ha permès estar molt 

conscienciats envers aquesta malaltia. Un dels principals motius que m’ha empès a 

escollir-lo, és la gravetat, importància i la recurrència del càncer. Avui en dia està 

present en la vida de moltes persones i d’alguna manera no som conscients de 

l’impacte mental que té per al pacient i la seva família. Aquest treball pot servir de 

guia o base sobre la que poder treballar per a futurs estudis sobre la intervenció 

funcional de la psicologia en pacients diagnosticats de càncer. 

 

1.2. Hipòtesi 

La intervenció psicooncològica en el pacient oncohematològic deriva positivament 

en l’impacte del tractament, des del punt de vista dels facultatius. 

 

El treball té com a objectiu investigar la percepció que tenen els professionals de 

l’oncologia envers les intervencions psicològiques que reben els seus pacients. És a 

dir, si els oncòlegs i hematòlegs (metges que diagnostiquen i tracten els pacients 

diagnosticats de càncer) creuen que la intervenció dels psicooncòlegs afavoreix el 

benestar emocional i mental tant del pacient com dels seus familiars.  
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2. MARC TEÒRIC 

 

2.1. Què és el càncer? 

2.1.1. Definició de càncer  

Avui en dia, la paraula “càncer” és una de les més utilitzades i que més espanta  la 

societat quan es parla de la salut i de les malalties que poden aparèixer. El terme 

càncer, s’utilitza per denominar a un grup de malalties que tenen un denominador en 

comú: la transformació de la cèl·lula normal en una altra que es comporta de forma 

perillosa envers el cos humà. Es produeix un creixement anòmal de les cèl·lules i 

aquestes perden els seus mecanismes de “control”, és a dir, es comencen a 

multiplicar de forma contínua, envaint els teixits més propers, migrant a altres parts 

de l’organisme i afavorint el creixement de nous vasos sanguinis dels quals es 

nodreixen. A mesura que van creixent, aquestes cèl·lules canceroses formen una 

massa de teixit anomenada tumor, la qual envaeix i destrueix els teixits sans ja 

existents. Cal destacar que els tumors poden ser benignes (segueixen generant i 

imitant cèl·lules normals que no envaeixen el cos) o malignes (quan la reproducció 

cel·lular és descontrolada i desordenada. En aquest cas, estem davant d’un càncer 

que s’estén a altres parts del cos).  

 

2.1.2. Tipus de càncer 

El càncer és un terme molt ampli que abasta més de 200 tipus de malalties. Cada 

un d’aquests poden tenir característiques completament diferents de la resta d’elles, 

podent-se considerar malalties independents, pel que fa a les causes del càncer,  

evolució i els seus tractaments específics.  

 

Els tipus de càncer es poden classificar segons:  

 

● Pronòstic 

Els tumors es poden diferenciar entre malignes i benignes. 

 

● Lloc d’origen 

Mama, pròstata, pulmó, còlon, ronyó, vies biliars, bufeta, vesícula biliar, 

ossos, sarcoma de parts toves, Mesotelioma, Limfoma Hodgkinià, Limfoma 

no Hodgkinià, vagina, sistema nerviós central, mieloma múltiple, tiroides, 
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intestí prim, laringe, leucèmia, fetge, estómac, anus, cèrvix, esòfag, 

nasofaringe, recte, ronyó, testicle, ovari, pàncrees, pell i úter. 

 

● Segons teixits ocupats 

➢ Carcinoma: és el tipus més habitual de càncer i té el seu origen a la 

capa epitelial de les cèl·lules (són les que cobreixen la superfície 

sencera del cos, així com les seves cavitats). Poden aparèixer en 

diferents parts del cos com al pulmó, mama o còlon i n’hi ha de 

diferents tipus. 

➢ Sarcoma: és un tumor maligne dels teixits conjuntius entre els quals hi 

ha: els músculs, els ossos, la grassa i els cartílags, i depenent del seu 

lloc d’origen existeixen diferents tipus de subsarcomes. 

➢ Melanoma: es tracta d’un tumor cancerigen que s’origina a les cèl·lules 

plasmàtiques de la medul·la. Aquestes, són un component important 

del sistema immunitari que té el nostre cos, ja que juntes “lluiten“ 

contra infeccions o malalties que puguin aparèixer al nostre entorn. 

➢ Leucèmia: aquest tipus de càncer de sang que afecta a més de 5.000 

persones cada any a Espanya (segons l’Asociación Española contra el 

Cáncer-AECC). Aquest tipus de tumor apareix quan algunes cèl·lules 

es tornen cancerígenes i afecten la medul·la òssia, i igual que altres 

tipus de tumor, les leucèmies es poden classificar seguint diversos 

criteris.  

➢ Limfoma: és conegut com un càncer sòlid que s’origina en els ganglis 

limfàtics. Aquest tipus de tumor només té dues classificacions: 

Limfoma Hodgkinià i Limfoma no hodgkinià.  

➢ Barreja de càncers: Aquest tipus de tumor, es caracteritza per la 

presència de dos o més components cancerígens. Són poc freqüents i 

poden ser causats per un mal pronòstic, per exemple: carcinosarcoma 

(combinació de carcinoma i sarcoma).  

➢ Segons grau d’evolució   

 

● Segons teixits ocupats: es poden classificar en 4 nivells (del 0 al 4). Es 

descriu en funció de com de semblants són les cèl·lules canceroses a 

les sanes quan es miren al microscopi. Els metges comparen el teixit 
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sa (té diferents tipus de cèl·lules agrupades), amb el cancerós. Si el 

càncer té un aspecte similar al teixit i conté diferents agrupacions de 

cèl·lules s’anomena “tumor poc diferenciat” o de “baix grau”. Si 

l’aspecte del teixit cancerós és molt diferent del teixit sa, es denomina 

“tumor poc diferenciat” o “d’alt grau”.  

El grau pot ajudar els facultatius a predir com de ràpid es pot 

disseminar el càncer. En general, com més baix és el grau del tumor, 

millor és el pronòstic. 

 

En els següents gràfics corresponents a dades del 2019 de 

l’Associació Espanyola contra el Càncer, es presenten el principals 

tipus de càncer en la població espanyola (global, homes i dones). 

A nivell global el càncer amb més incidència és el Colonorectal (37.900 

nous casos), seguit d’aprop pel de Mama (33.300 n.c.), Pròstata 

(32.500 n.c.)  i Pulmó (28.000 n.c.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sexes, en homes la incidència més important és el de Pròstata (32.400 

nous casos) seguit del Colonorectal (23.200 n.c.) i el de Pulmó (20.900 n.c.).  
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En dones en canvi la incidència és més important en el de Mama (33.300 

nous casos) seguit amb molta menys incidència del Colonorectal (14.700 

n.c.).  
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En el següent gràfic es presenta la probabilitat de desenvolupar càncer segons 

l’edat i el sexe.  

 

En homes la corba de probabilitat es plana al principi i l’increment és més pronunciat 

a partir de 60-64 anys: és relativament baixa fins els 50-54 any (5.1%), als 60-64 

anys s’incrementa la probabilitat al 15.7%, i als 70-74 anys arriba al 33.4%.  

 

En dones la corba és més pronunciada al principi però l’increment posterior és 

moderat. Als 50-54 anys la probabilitat és ja rellevant 9.9% (+4.8% superior als 

homes) però desprès  als 60-64 anys és de 14.9% (ja és inferior -0.8% als homes) i 

als 70-74 anys un 22.8% (inferior en -10.6% als homes). 
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2.1.3. Respostes psicològiques al procés evolutiu d el càncer 

 

Els primers estudis sobre la freqüència dels trastorns psicològics del pacient 

oncològic, va ser realitzada pel Grup Cooperatiu Oncològic Psicosocial (PSYCOG) 

dels Estats Units, que va descriure el 1983 la seva prevalença en un estudi 

multicèntric aplicat a 215 pacients amb els criteris DSM-III. Els resultats d’aquest 

estudi van revelar que un  53% dels pacients s’adaptaven adequadament a la seva 

situació sense simptomatologia més enllà de la considerada normal. Un 47% 

complia criteris per a un diagnòstic psicològic, dels quals el més freqüent era un 

trastorn adaptatiu amb símptomes ansiosos o depressius. Un 13% complia criteris 

de depressió major, un 8% trastorns orgànics per complicacions en el SNC i només 

un 11% presentava un trastorn psicològic previ de personalitat o d’ansietat. 

Aquestes dades ens indiquen que aproximadament la meitat dels pacients 

oncològics presenten una adaptació proporcionada a la gravetat de la situació i que 

una altra tercera part presenta trastorns adaptatius de tipus ansiós-depressiu. Una 

de les principals tasques serà diagnosticar i tractar el pacient el qual presenta 

trastorns mentals que deterioren el seu funcionament psicològic, estimular les seves 

capacitats adaptatives i reforçar els recursos sociofamiliars al llarg de l’evolució de la 

malaltia.  

 

En la taula següent, estan recollides les principals respostes psicològiques al procés 

evolutiu del càncer: 
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Respostes psicològiques al procés evolutiu del cànc er1 

 

 

FASE ADAPTATIVA  DESADAPTATIVA  

PREDIAGNÒSTIC Preocupació davant la 
possibilitat de tenir càncer 

Preocupació inadequada 

DIAGNÒSTIC Desconfiança, negació 
parcial inicial, ansietat, 
tristesa, enuig, estat de 
xoc 

Negació total, fatalisme, 
depressió clínica, ansietat 
patològica 

TRACTAMENT Pors al dolor, a la mort, 
als canvis corporals, 
d’abandonament, etc. 
Ansietat i depressió lleu, 
aïllament parcial, canvis 
en la imatge corporal 

Endarrerir o rebutjar. 
Buscar falsos tractaments 
suposadament alternatius 

POSTRACTAMENT Tornada a les pautes 
normals d’afrontament, 
por a la recidiva, ansietat i 
depressió lleu 

Ansietat i depressió greu 

RECURRÈNCIA Igual que al diagnòstic 
inicial, amb més intensitat 

Ansietat i depressió greu 

MALALTIA 
PROGRESSIVA 

Recerca frenètica d’altres 
tractaments  

Depressió 

FASE TERMINAL  Pors a l’abandonament, a 
la pèrdua de control, al 
desconegut, al dolor i 
anticipació de la mort 

Depressió 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Taula 1: adaptació de la imatge extreta de Valentín Maganto, Vicente; Murillo González, Maite.  
Comunicación del diagnóstico. [en línia]. Libro Comunicación, p. 28.  
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● Prediagnòstic 

La durada i les reaccions de la fase que precedeix al diagnòstic, ve 

determinada tant per variables sociodemogràfiques (edat, sexe, nivell social, 

nivell cultural, educació sanitària, etc.), com per variables psicològiques 

associades amb la por a la malaltia. Aquesta por a patir un càncer i el 

desconeixement davant l’aparició dels primers símptomes, són capaces de 

endarrerir aquesta etapa, encara que sovint és la por el factor més important 

per retardar la consulta. 

 

Una vegada ha anat al metge i abans que el diagnòstic sigui definitiu, la 

persona amb sospita de patir-lo ha d’esperar els resultats de totes les proves 

confirmatòries, però ja en aquell moment es contempla la possibilitat d’un 

resultat positiu.  

 

Aquesta fase es viu amb ansietat i por, tant per part del pacient com de la 

família i el cercle més proper. Cal destacar que aquesta etapa cada cop és 

més recurrent a venir acompanyada d’una cerca per les xarxes socials sobre 

un possible diagnòstic en mans del mateix malalt o entorn.  

 

Quan el diagnòstic del càncer es transmet al pacient, tant a la persona 

malalta com en el seu cercle, es produeixen una sèrie de canvis psicològics 

importants que depenen bàsicament del tipus de tumor que s’ha diagnosticat, 

dels tractaments mèdics que en endavant s’hauran d’administrar i de la 

història prèvia del pacient. 

 

Una de les reaccions emocionals més freqüents és la negació. L’impacte de 

la notícia pot ser tan alt, que hi ha pacients que rebutgen que aquell 

diagnòstic pugui ser el seu. 

 

És molt habitual demanar una segona opinió mèdica a un altre metge o 

metgessa sobre el diagnòstic o el tractament que han donat per a malaltia. En 

aquesta ocasió, el Sistema Català de Salut (CatSalut) contempla aquesta 

opció per a circumstàncies d’especial gravetat com ara el càncer. La segona 
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opinió mèdica és un informe emès per aquest nou facultatiu amb la finalitat de 

contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.  

 

● Diagnòstic 

La fase de confirmació del diagnòstic és quan es comunica aquest al pacient, 

independentment que se li digui el que té. És el moment de major tensió, 

donat que és la confirmació que el seu organisme no està funcionant 

correctament i  que hi ha una alteració. Això porta associat dos conceptes 

fonamentals: la certesa de la limitació temporal, de la mort i la incertesa 

respecte a la manera de com s’anirà desenvolupant la malaltia. Aquestes 

idees quasi sempre estan presents, i suposen elements de desordre i 

malestar psicològic. Aquesta fase també és coneguda com a fase de xoc, en 

quant el diagnòstic de càncer està associat a mort i pèrdua de qualsevol 

projecte de futur, el que no es pot acceptar de manera immediata ni de 

manera conscient i pot provocar estats d’irrealitat com a resposta a l’impacte 

sofert. 

 

El diagnòstic del càncer suposa un moment vital estressant, és a dir, un 

moment rellevant o important (en aquest cas negatiu) en la vida d’una 

persona i que suposa un canvi en la seva evolució personal. Avui en dia, la 

societat està molt conscienciada del càncer, ja que és una de les malalties 

més recurrents en el primer món, però fins que no ens trobem amb un cas 

proper, no som realment conscients del que suposa.  

 

Quimioteràpia, radioteràpia, mastectomia o metàstasi són paraules 

conegudes de l’entorn del càncer, però en molts casos no coneixem el 

significat concret del que realment volen dir. 

 

Enfrontar-se al diagnòstic de càncer representa una experiència complexa i 

estressant per a qualsevol persona. Si la sospita de patir un càncer provoca 

una reacció immediata d’ansietat, el ser diagnosticat produeix una sèrie de 

sentiments que en el seu inici són de xoc, confusió, negació, incredulitat… 

que donaran pas a altres sentiments com ara  incertesa, tristor, rabia, 

angoixa… Les reaccions davant el diagnòstic i la seva confrontació, varia 
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d’un pacient a un altre depenent de la consciència que té de la malaltia, de la 

seva història personal, del significat que li dóna a la malaltia, de les 

conseqüències de la mateixa i dels recursos d’afrontament que pot posar en 

marxa abans de la situació. 

 

Com he dit anteriorment, la capacitat adaptativa de la persona envers el 

diagnòstic de càncer pot variar segons diversos factors. El quadre que hi ha a 

continuació, explica de forma esquemàtica alguns d’aquests influents: 

 

 

Problemes psicològics en el pacient amb càncer 2 

CAPACITAT ADAPTATIVA  

Desinformació (por al desconegut) 

Suport per part de l’entorn (ambient sociofamiliar) 

Informació (sobre el pronòstic, efectes adversos a aquests, evolució de la malaltia) 

Edat i estadi evolutiu personal 

Factors propis del subjecte (experiències prèvies, antecedents psiquiàtrics, estil 
d’afrontament) 

 

El moment del diagnòstic és un dels moments de més tensió i més difícil 

emocionalment. És el moment a on es confirma la sospita i la persona 

s’identifica amb el seu rol de malalt. Preguntes com, perquè a mi?, per què 

ara?, què he fet?, solen ser freqüents en aquests moments. 

 

● Reconeixement de la mateixa malaltia 

S’inicia aquesta etapa quan el pacient s’adona de la seva situació real de 

malaltia i de la necessitat de rebre tractament. També s’anomena de reacció 

per l’angoixa que li produeix patir una malaltia que amenaça la seva vida. 

 

● Fases adaptatives de Sporken 

Des que es coneix el diagnòstic fins que se li comunica al pacient, aquest pot 

                                                
2 Taula 2: adaptació de la imatge extreta de Valentín Maganto, Vicente; Murillo González, Maite.  
Comunicación del diagnóstico. [en línia]. Libro Comunicación, p. 28. 
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travessar diverses fases adaptatives, definides per Sporken (sacerdot, teòleg 

i professor d’ètica mèdica), i que segons diferents autors de vegades es 

superposen. 

 

Aquestes fases cobren especial rellevància en aquesta malaltia, ja que no és 

habitual que un metge hagi de donar un diagnòstic d’una malaltia que 

eventualment pot ser terminal. 

  

Fases de Sporken: 

➢  Fase de despreocupació o ignorància 

El pacient no coneix el diagnòstic ni l’abast de la malaltia, però la família sí, 

pel que pot semblar una “conspiració de silenci”, amb un progressiu 

increment de la comunicació. En aquesta fase és la família la que més ajuda 

psicològica necessita. 

 

➢ Fase d’inseguretat i temor 

Es caracteritza per l’esperança i les expectatives de curació i a la vegada per 

una por interna. El pacient vol sortir de la incertesa i fa preguntes o 

comentaris a  professionals, familiar i amics, amb el desig, moltes vegades, 

que li confirmin que la malaltia no és greu.  

 

➢ Fase de negació implícita 

El pacient percep o intueix que la malaltia pot ser mortal o molt greu, però 

implícitament ho nega per a evitar enfrontar-se a la realitat. Vol fugir realitzant 

plans nous o fent projectes de futur com a mecanisme de defensa.  

 

➢ Comunicació de la veritat 

El moment de comunicar al pacient la seva situació ho marca el mateix 

pacient. En la informació s’haurà de tenir molta cura el moment i la forma de 

comunicar la veritat. 

Si el pacient coneix la veritat de la seva malaltia, Sporken assumeix que 

aquest recorrerà les fases o etapes adaptatives definides per la Dra. Kübler 

Ross. Aquestes fases són similars en el cas de patir càncer (o  qualsevol altra 

malaltia greu o crònica), a les que experimentem quan perdem un ésser 
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estimat i serviran per comprendre les respostes individuals i personals de 

cada pacient envers el procés d’adaptació que implica patir un procés 

oncològic amb mort o sense.  

El model Kübler-Ross (conegut com les cinc etapes del dol) va ser presentat 

per primera vegada per la psiquiatra suís-nord-americana Elisabeth Kübler-

Ross (1926-2004) al seu llibre On Death on Dying (1969). Aquest llibre 

descriu, en cinc etapes diferents, un procés pel qual la gent s’afronta amb la 

tragèdia, especialment quan és diagnosticada d’una malaltia terminal o una 

pèrdua catastròfica. A més, aquest llibre va exposar la necessitat d’un millor 

tractament als individus que s’enfronten amb una malaltia fatal, com pot ser el 

càncer.  

 

L’evolució a través d'aquestes fases no té perquè ser necessàriament 

seqüencial, ni tampoc han de passar-les tots els malalts, malgrat això 

sistematitzen d’una manera precisa, el cúmul d’emocions per les quals 

passen els malalts i els seus familiars en aquestes situacions.  

 

❏ Negació: quan es rep el diagnòstic. Negar la notícia és una forma d'autor 

proporcionar-se temps i poder defensar el xoc inicial que es té. Hi ha por, 

incertesa, un profund desconeixement… aquesta nova realitat genera una 

sèrie de sentiments incapacitants que dificulten el fet d’assimilar el que està 

passant.  

❏ Ira: aquesta segona fase apareix quan ja no podem seguir mantenint la 

primera, ja que la malaltia és evident. Comencen a aparèixer la ira, la ràbia i 

fins i tot l’enveja, ressentiment i amargor. Normalment, la projecció d’aquests 

sentiments es realitza amb l’entorn directe: familiars, amics, companys o fins i 

tot personal sanitari. Aquest període no és fàcil, ja que la queixa i la irritabilitat 

(entre d’altres) s'instal·len a la vida quotidiana del pacient, coincidint amb el 

fet d’haver de prendre decisions sobre el tractament.   

❏ Negociació:  el pacient comença a mobilitzar els seus recursos interns. Pot 

aparentar estar tranquil, en pau, i té el valor de mirar i afrontar el que li passa. 

Arriben a acords amb si mateixos per tal de millorar la seva pròpia salut a la 

vegada que la qualitat de vida. En aquesta fase, el pacient es desculpabilitza 

del fet de tenir la malaltia.  
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❏ Depressió:  ja sabem l’impacte que té el diagnòstic i com afecta dins l’esfera 

física, psíquica i social. El canvi que suposa a les nostres vides és contundent 

i l'anhedonia3 s’instal·la en tots els aspectes de la vida. En aquesta fase, la 

sensació de pèrdua (ja que el pacient cada cop té més símptomes, es debilita 

i s’aprima) es posiciona per sobre de la ràbia. Tot i això cal recordar que no 

totes les persones reaccionen igual als tractaments, ni totes les persones 

disposen dels mateixos recursos interns ni externs. També cal destacar que 

es diferencien dos tipus de depressió: la reactiva , quan hi ha un dol per 

diverses pèrdues i on es veu compromesa la imatge corporal, el paper dins 

l’entorn social i laboral, la impossibilitat de mantenir o atendre a la família… 

moment on la intervenció professional i qualificada és de gran ajuda. I 

després hi ha la preparatòria , que té a veure amb la pèrdua propera de la 

vida. Molts pacients viuen aquesta etapa en pau, ja que són capaços de (dins 

la situació en què es troben), poder comprendre els seus sentiments, les 

seves angoixes i poder estar tranquils. 

❏ Acceptació: aquesta fase significa que si s’ha passat per les etapes 

anteriors, la malaltia porta un temps amb el pacient i aquest està preparat per 

acceptar que és part de la seva vida. No significa resignació, però sí adaptar-

se a la nova vida sense imposar més limitacions de les que ja ha portat la 

malaltia en si. 

2.1.4. Com afecta el càncer en la vida de pacients i familiars? 

El càncer és una malaltia que no només afecta el mateix pacient, sinó que 

repercuteix negativament a la família. Aquest impacte comporta una gran quantitat 

de demandes i canvis dins l’estructura familiar, la qual dependrà de la gravetat del 

diagnòstic, el grau d’incapacitat que impliqui, el tipus de tractament que es realitzi i 

el pronòstic de vida que s’esperi.   

 

Tot i que sabem la força que té aquest impacte, existeix un desconeixement envers 

les modificacions que es donen dins els sistemes familiars com a resposta a les 

                                                
3 Anhedonia: incapacitat d’experimentar plaer i la pèrdua d’interès o satisfacció en quasi totes les 
activitats. És a dir, la falta de reactivitat dels estímuls habitualment plaents”. Aparicio Pérez, Dra. 
Trinidad.  <<Anhedonia: incapacidad para disfrutar de los placeres>>. [en línia]. Puleva. 
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demandes imposades per aquesta malaltia, almenys en l’àmbit social. El càncer 

implica una sèrie de tractaments continuats, efectes secundaris i diversos canvis 

dins la vida quotidiana, però no se sap exactament com afecta respecte a la 

dinàmica familiar4. 

“Cada membre de l’estructura familiar es veu afectat emocionalment, cognitivament i 

en la seva conducta diària, així com en la percepció del sentit de la vida” (Cabrera i 

Ferraz, 2011). Sorgeix una necessitat constant d’adaptacions al llarg de l'evolució de 

la malaltia, tenint en compte que la mateixa malaltia pot ser el motiu pel qual la 

família es desintegri al no saber portar les demandes necessàries i canvis que es 

produeixen. Cada persona s’enfronta el càncer de forma diferent, però tot i això, les 

reaccions més expressades solen ser el dolor, la pena, la ira, l’enuig i l’angoixa. 

Totes són emocions “normals” dins les situacions de crisis, però hi ha vegades on 

s'accentuen i poden interferir a la capacitat de la família de fer front al càncer i del fet 

de poder continuar amb la seva vida. En aquest sentit, existeix una certa creença 

popular que relaciona les emocions negatives amb el fet que la mida del tumor 

maligne pugui augmentar, és a dir, la persona malalta ha de mantenir l’ànim per 

impedir que el tumor s’estengui. Aquest tipus de creences, les quals uneixen 

l’actitud negativa i el creixement accelerat del tumor, poden dificultar les relacions 

habituals i naturals dels pacients i que aquests mateixos es vegin obligats a 

mantenir un estat d'ànim positiu, que realment no senten. Una altra actitud freqüent 

fruit dels mites que envolten el càncer, és el fet de culpar al mateix pacient per tenir-

lo. La relació entre el tabac i el càncer de pulmó o el fet de tenir poca cura de la pell i 

l’exposició solar amb el càncer de pell, és freqüent, pel que porta a generalitzar 

sobre tots els diferents tipus de càncer. Es creen una espècie de “dinàmiques 

acusadores” que tenen més a veure amb la necessitat d’explicar el motiu de per què 

el càncer s’ha introduït dins la família i obtenir una falsa sensació de seguretat en 

creure que està en les nostres mans el fet d’impedir que aquesta malaltia sorgeixi, 

que amb la vertadera raó de per què aquest càncer ha aparegut. Això genera una 

sensació de culpabilitat i solitud per part del malalt. 

Les actituds de suport per part dels familiars poden ser ben rebudes, tot i que es pot 

                                                
4 Dinàmica familiar: sistema d'intercanvi que es dóna en les interaccions de la família, és a dir, els 
canvis de rols, límits, regles, nivells de poder i autonomia dels seus membres. Vexeldot .<<Dinámicas 
familiares: cómo evitar relaciones tóxicas en la familia>> [en línia]. (2019, 27 Març). Art & Mañas.  
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crear una idea de tracte favorable que no sempre és agraït per tots els membres.  

En moments de ràbia o enuig, poden sorgir conflictes que tenen com a origen el 

com cada membre de la família entén aquest suport. La repercussió del càncer es 

considera elevada quan els membres de la família no aconsegueixen adaptar-se 

adequadament a les demandes que la malaltia comporta i no s'assoleixen nous rols 

amb el transcurs de les diferents fases de la malaltia. Quan la família assoleix les 

noves funcions parcialment, la repercussió és moderada o fins i tot lleu. El suport 

que l’entorn familiar ofereix al pacient amb càncer es considera indiscutible, ja que 

permet una millora de la qualitat de vida. Quan la dinàmica familiar abans del 

diagnòstic és bona, normalment l'equilibri es restableix amb més facilitat al llarg del 

transcurs del càncer.  

El suport social també influeix dins les situacions de crisi familiar. Entenem com a 

suport social el conjunt de recursos humans amb els quals compta tant la persona 

malalta com la seva família per fer front a la malaltia. Podem diferenciar-ne dos 

tipus: el primer està format per la xarxa social del pacient i família incloent amics, 

companys… i el segon està format per la xarxa més assistencial, com l'equip de 

salut o les associacions d'ajuda. També cal destacar que l’ajuda que es proporciona 

pot tenir diferents dimensions: suport emocional o afectiu, el qual fa referència a la 

proporció d'empatia, amor, estima i afecte, suport confidencial , en referència amb 

la possibilitat de comptar amb persones que poden comunicar els problemes i 

sentiments sorgits, i finalment, suport informacional , es refereix a les persones a 

través de les quals es rep informació i pautes més pràctiques. Normalment el 

sistema familiar és l’encarregat de proporcionar un suport més del tipus emocional, 

mentre que els equips de salut s'ocupen de la part més informacional. Tot i això, hi 

ha persones que opten per protegir els seus éssers estimats amagant o negant la 

necessitat d’ajuda i l’ansietat o emocions relacionades amb la depressió que senten, 

fingint una confiança i tranquil·litat que realment no senten. Aquests tipus de casos, 

solen passar quan la persona que pateix el càncer ha estat complint el rol de 

cuidador durant la història familiar. Aquest tipus de persones els hi costa situar-se al 

rol de ser cuidat i se senten incapaços al no poder seguir tenint el seu rol habitual, a 

part, això provoca que la resta de membres a l’hora de modificar les seves pautes 

habituals tinguin la sensació d’apropiar-se d’unes funcions que no els hi pertoquen. 
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El desenvolupament del càncer a mesura que avança el temps, fa que cada “fase” 

de la malaltia tingui unes demandes psicosocials específiques que exigeixen, tant a 

la persona malalta com al seu entorn, unes fortaleses, actituds o canvis diferents. A 

mesura que el càncer avança, les persones es poden sentir aclaparades i 

desbordades per l’angoixa, cosa que provoca el fet de sentir-se incapaç de seguir 

amb la seva feina, la seva pròpia cura, la dels seus familiars i la de la seva llar. 

2.1.5. Evolució i tractament de la malaltia 

Aquesta fase es caracteritza per la quantitat de canvis que la persona amb càncer i 

la seva família han de realitzar a l’hora de fer front al tractament necessari. Aquest 

període suposa una “familiarització” amb els serveis de salut així com l’aprenentatge 

constant de les diferents tècniques, els temps necessaris per cada una d’elles i els 

efectes secundaris associats.  

L’aplicació de les diferents estratègies terapèutiques disponibles provoca una gran 

quantitat de símptomes al pacient i al seu entorn: aïllament social, deformació 

interna i externa de la imatge corporal, rebuig, sobreprotecció, pèrdua de la feina, 

planificació del futur… tot l’entorn es veu afectat. 

L’impacte del càncer és molt més gran quan afecta  la figura emocional o financera 

principal del sistema familiar. Dins el procés de la malaltia, els familiars que més 

presents estan són els cònjuges, i justament en ells cau el “pes” més gran, ja que 

han d’oferir tant suport al pacient malalt com a la resta de membres de la seva 

família. Els patrons que han estat establerts durant anys dins la família canvien, 

cosa que pot generar dificultats pel que fa a la comunicació entre els membres. Per 

exemple, dins d’una família on la dona sempre ha estat l’encarregada de fer les 

feines domèstiques, i és ella qui pateix el càncer, la seva parella o fills se n’hauran 

de fer càrrec. Això pot generar una sensació de culpabilitat per part de la dona, ja 

que no és capaç d'assumir les seves funcions i per una altra banda, es poden 

generar discussions entre els membres que s’han de fer càrrec en veure-ho com 

una obligació que en un principi no els hi pertany. 

Les visites freqüents a l’hospital, les intervencions quirúrgiques i els efectes 

secundaris d’aquestes i de la quimioteràpia i radioteràpia, poden alterar les relacions 
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habituals amb familiars i amics, augmentant la sensació de soledat i aïllament. En 

general, la qualitat de vida de la persona malalta es veu afectada principalment pels 

efectes secundaris dels diferents tractaments que rep, els quals poden ser físics: 

nàusees, dolor, fatiga… o emocionals: alteració de la imatge corporal, ansietat o 

irritabilitat. Les cirurgies són uns dels temors més freqüents que tenen els pacients 

amb càncer, ja sigui per l’operació en si, com el moment de l’anestèsia o una 

possible amputació, com per als seus efectes secundaris, és a dir, dolor, malestar 

general, falta d’intimitat en haver d’estar ingressat a l’hospital… La radioteràpia 

també genera una certa por respecte a la radiació que genera i la sensació de 

claustrofòbia. La tristesa, els vòmits prèviament generats per la quimioteràpia i 

l'ansietat anticipatòria, normalment acompanyen els dies previs a les sessions, igual 

que la fatiga i el retraïment social els dies posteriors d’aquestes. La quimioteràpia 

per la seva part, potser és el tractament més conegut que envolta l’àmbit del càncer. 

Nàusees, vòmits, ansietat, anorèxia, insomni i l’alopècia són els efectes secundaris 

més coneguts a la vegada que temuts.  

La persona malalta es pot sentir enfadada o malhumorada a causa del fet de no 

poder continuar amb el seu ritme de vida habitual i per sentir-se físicament en mal 

estat. Aquesta fúria o malestar emocional es sol dirigir cap al personal sanitari i 

serveis de salut que l’atenen, la seva pròpia família o fins i tot, en casos de persones 

creients, cap a Déu. Cal destacar que en aquest tipus de situacions, hi ha la por  

que aquesta “fúria” es converteixi en alguna cosa prolongada, podent arribar a 

“dominar” d’alguna manera l’entorn familiar. Per part de la família, solen aparèixer 

sentiments contradictoris cap a la persona malalta, per exemple, pensar que la mort 

del pacient serà un alleujament, però a la vegada desitjar la seva curació.  

Per tant, és fonamental que a mesura que la malaltia vagi evolucionant, es pugui 

mantenir un cert nivell de “vida normal” sota condicions que realment no ho són.  

2.1.6. Terminalitat 

La presència d’una malaltia terminal en un dels membres de la família, suposa una 

situació de crisi dins l’estabilitat familiar. La por a la mort apareix des del moment on 

es diagnòstica el càncer, però el fet de passar a cures pal·liatives en exclusivitat, 

requereix noves demandes per part de tots els membres del sistema familiar. Tot i 
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que les cures pal·liatives s’administren durant tot el procés de curació del pacient 

amb càncer, quan aquest arriba al punt on ja no es pot justificar el tractament per 

combatre la malaltia, les cures pal·liatives passen a tenir tota l'atenció. Aquesta 

transició del tractament curatiu a les cures per al final de la vida, ajuda tant als 

pacients com als seus éssers estimats a preparar-se per als canvis físics i 

emocionals que pugui tenir la recta final de la vida. Cal destacar que un pacient de 

càncer que es troba en la fase terminal, el seu pronòstic de vida és inferior als sis 

mesos (tot i que existeixen excepcions). 

Normalment pensem que un pacient amb càncer que es troba al final de la vida, 

està estirat al llit sense poder moure’s. La veritat és que molts dels pacients que es 

troben en aquesta situació poden fer vida pràcticament normal i amb plena 

autonomia la major part del temps. Perquè el pacient amb càncer (coneixent la seva 

situació) pugui viure amb plenitud, ha d’acceptar que la mort està a prop, però tot i 

això, la forma en què els membres de la família senten la pèrdua anticipada del seu 

familiar crea uns efectes bastant profunds dins la vida familiar. La pèrdua anticipada 

pot resultar una prova dolorosa tant per al sistema familiar com per la persona 

malalta. Aquesta ha de fer front a la por a la pèrdua del control corporal (aspecte 

clau de la nostra identitat), com a la pèrdua d’intimitat. Per l’altra banda, els seus 

familiars senten la necessitat d’intimitat amb el pacient a la vegada que l'impuls 

d’alliberar-se emocionalment d’ell pel patiment que comporta la situació. Per tant 

mantenir l'equilibri d’aquestes dues parts, és difícil. 

Sovint passa que els familiars no aconsegueixen evitar veure a la persona malalta 

com si ja s’estigués morint, és a dir, traient-li tota mena de responsabilitats i 

expectatives envers aquestes. El pacient, per la seva part, pot arribar a utilitzar la 

seva condició actual per exercir un cert control i poder sobre els seus familiars, el 

que suposa una resposta de mala adaptació envers el pronòstic rebut. Com en el 

moment del diagnòstic, les famílies han de tenir una relació més intensa amb els 

serveis sanitaris, i fins i tot pot passar que sentin que l’equip mèdic no hagi estat a 

l’altura o hagi estat poc eficaç al no haver pogut curar el càncer. L’aïllament social 

també apareix amb freqüència a les persones terminals i els seus familiars. El fet 

d’aturar o prohibir la realització de tota classe d’activitat i la reducció de la xarxa 

social de la persona malalta, normalment apareix en el moment on el sistema 
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familiar necessita enfortir-se al màxim. Un dels altres problemes que poden sorgir 

dins d’aquesta malaltia és la claudicació familiar. Aquesta és definida com la 

incapacitat dels membres per oferir una resposta adequada a les múltiples 

demandes i necessitats del pacient. Això pot passar a conseqüència d’una reacció 

emocional aguda per part dels familiars de la persona malalta, especialment per part 

de la persona cuidadora principal i es pot donar quan tots els membres del sistema 

familiar reaccionen de la mateixa forma. Implica un gran patiment tant per la família 

com per al malalt i normalment és desencadenada per l'agreujament o l'aparició de 

símptomes, pel sentiment de la pèrdua, la por i la incertesa constant que envolta la 

malaltia. Es poden distingir diferents tipus de claudicació familiar en funció de 

diversos factors. Si tenim en compte el moment de l’aparició del fenomen, podem 

diferenciar entre: claudicació precoç (quan passa després del diagnòstic de la 

terminalitat i la familia nega l’evidència podent arribar a minimitzar les demandes de 

la persona malalta), claudicació tardana (quan apareix per l’esgotament que pateix 

el sistema familiar) i claudicació episòdica (quan s'origina perquè sorgeixen 

símptomes bruscs no previsibles). Si analitzem la duració de la claudicació, 

distingim entre: accidental (quan sorgeix per incidents que acaben controlant-se), 

temporal (ocupant el temps que la família necessita per ajustar-se a les noves 

demandes i rols) i permanent (quan la situació arriba al límit on impera la incertesa, 

el risc d’abandonament és elevat i la família es troba aïllada socialment i sense 

comunicació entre els seus membres). Pel que fa a la causa principal de la 

claudicació, podem trobar claudicació directa (quan la malaltia apareix de forma 

sobtada) o indirecta (quan no és la propia malaltia que origina a claudicació, sinó 

que hi ha dificultats associades com problemes econòmics, falta de comunicació 

entre d’altres). Finalment, podem parlar de diferents tipus de claudicació segons el 

nombre de persones afectades dins del sistema familiar. Podem diferenciar 

individual (quan es fa referència a un únic cuidador), grupal (quan part del sistema 

familiar extens abandona el cuidat de la persona malalta) i global (quan inclou a tot 

el sistema familiar).  

Dins d’aquesta fase es manifesta un dolor profund i la sensació d’abandonament de 

la batalla per superar el càncer. Quan dins d’aquesta malaltia, el pacient ja està en 

una fase avançada, hi ha persones que esperen de forma passiva la mort, hi ha 

d’altres que senten frustració i fan retrets tant a si mateixos com al sistema sanitari, 
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gent que té la necessitat de fer comiats a persones, llocs… per tant, cada persona 

porta la mort d’una forma completament diferent. Hi ha persones que senten que la 

fase final d’una malaltia ofereix l’oportunitat de tancar vells conflictes i trobar dins la 

cura del malalt la forma de reduir el patiment. Cal destacar que dins d’aquesta fase 

es troba una situació on s’ha de començar a tancar qüestions pendents dins el 

sistema familiar, la difícil tasca de compartir el màxim de temps possible amb el 

familiar malalt, donant-se suport entre tots i facilitant l’expressió d’emocions, i per 

últim, començar la reorganització familiar. Les persones malaltes que es troben dins 

de les últimes fases de la terminalitat, necessiten sentir que el dolor i el patiment 

estan controlats, que la seva dignitat i la seva autoestima es preserva i rebre afecte 

per part de les persones que l’estimen.  

També cal destacar que normalment, dins d’aquesta fase s’han de prendre una 

sèrie de decisions importants com quan i a qui informar del canvi de cures 

pal·liatives com del moment de la mort, fins a quin punt volen que els esforços 

mèdics arribin, les preferències respecte al comiat de la persona malalta (funeral, 

acte religiós, etc.), qui tindrà el poder notarial en cas que el pacient no es trobi en 

condicions de decidir, la possible realització d’un testament de vida, l’elecció entre la 

mort a casa o dins d’un hospital… 

2.1.7. La família en el dol 

El dol és el procés d’adaptació que permet restablir l’equilibri emocional i familiar 

“trencat” a partir de la mort d’un ésser estimat. Resulta especialment rellevant quan 

es perd a una persona molt important, i, encara que sigui una cosa natural, pot 

suposar un gran dolor, destrucció o desorganització que pot afectar no només a una 

persona sinó a tot el conjunt familiar. Apareixen comportaments, pensaments i 

emocions causades per la mort de l'estimat/da, però tot i el patiment que provoca, el 

dol és normal, ajuda en poder adaptar-se a la recent pèrdua, prepara d’alguna forma 

el fet de viure sense la presència física d’aquella persona i manté el vincle afectiu de 

forma que sigui compatible amb la realitat present. No es pot dir que el dol es manté 

durant un cert temps determinat, ja que la seva durada és molt variable, però sí que 

es considera que els dos primers anys després de la mort són els més durs, i a 

partir d’allà  s’experimenta un descens progressiu del malestar emocional. Tot i això, 
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cada persona té el seu propi ritme i necessita un període de temps diferent per 

adaptar-se envers aquesta nova realitat. Cal destacar que no sempre és necessària 

l’ajuda de fàrmacs per “alleujar” el malestar tant físic com emocional, però si el 

malestar és excessiu, es pot demanar orientació o guia per part de professionals.  

En els moments recents/immediats després de la mort, la persona rep una espècie 

de “xoc inicial” produït per la pèrdua. Poden aparèixer tant manifestacions físiques 

com psíquiques: vertigen, nàusees, tremolor o alguna irregularitat del ritme cardíac, 

sensació d'irrealitat, confusió, rebuig, buit, tristesa, ansietat, incredulitat o fins i tot 

arribar a negar la realitat de la situació. Una de les altres reaccions més comunes és 

fer retrets a qui acaba de morir: “Com m’ho has fet a mi, no m’ho mereixo…” o per 

l’altra banda, sentir un cert alleujament tant cap a la persona malalta (“ja no pateix 

més”) com personal (“no hagués estat capaç d’haver-ho suportat més”). Dins els 

casos més comuns, l’abatiment produït per la pena provoca que la persona viva es 

quedi replegada o d’alguna manera tancada en si mateixa, és a dir, no l’interessa 

res més enllà de la mort de la persona estimada i la vida ja no és el mateix que era 

(ja no té cap mena de sentit). Es poden produir alteracions a l’hora de dormir com 

insomni o agitació i en aquest cas és molt important que la persona no 

s’automediqui, ja que no es troba en les condicions necessàries per fer-ho, per això 

consultar un especialista i que aquest recomani un medicament més ajustat 

depenent de les necessitats del pacient és el camí més recomanable a seguir. La 

por a contraure la mateixa malaltia que la persona difunta és un dels fenòmens més 

freqüents igual que el sentiment de culpa per part de la persona viva en pensar que 

no va estar a l’altura de les circumstàncies, és a dir, dubtar de totes les decisions 

preses en aquells moments. 

Per una altra banda, quan una persona viuda comença a establir una relació 

afectiva amb una altra i intenta normalitzar-la i d’alguna manera fer-la oficial, el 

sentiment de culpa pot estar present així com la sensació d’infidelitat o deslleialtat 

cap a la persona que ha mort. Els fills també poden tenir dificultats a l’hora 

d’acceptar la nova situació en veure que hi ha una “substitució” del pare o mare que 

ja no hi és. El que en un principi ocupa per complet la ment de la gent que ha patit la 

pèrdua (és a dir, la mort de l’ésser estimat), a mesura que avança el temps es 

comencen a alternar els moments de dolor i patiment més recents, amb els records i 
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vivències més apreciades. Hi haurà moments on es recordin dates especials com 

aniversaris, festes majors… o fins i tot, es començaran a separar aquells objectes 

personals de la persona malalta amb valor, d’aquells que es poden guardar i no 

tenen tant de significat. Per tant, al final el procés de dol i de superació envers la 

pèrdua que pot patir una família varia molt, és a dir, no existeix un únic camí o unes 

certes fases/pautes que has de seguir per superar-ho, sinó que cada persona té la 

seva pròpia forma de sortir-se’n d’aquests moments difícils.  

2.2. Què és la Psicooncologia? 

Avui en dia, el càncer és una de les principals causes de mort en la societat 

d’occident. A Espanya, segons la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica), 

s’estima que l’any 2020 es van diagnosticar 277.394 casos, una xifra molt similar a 

l’any 2019 (277.234 casos). Tot i això, cal destacar que hi ha un augment continu de 

nous casos en dones (de quasi un 1% respecte al 2019) i un descens de la 

incidència en homes de més de mig punt segons l'Informe "Les xifres del càncer a 

Espanya 2020", editat per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) amb 

dades de la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN), Global Cancer 

Observatory (CGO), Agència Internacional d'Investigació del Càncer (IARC) de 

l'Organització Mundial de la Salut (OMS), de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i 

de Globocan-2018. 

Però tot i això, aquestes xifres no abasten la part cognitiva i emocional que implica 

el procés d’aquesta malaltia. El pacient que és diagnosticat amb càncer, 

experimenta una necessitat d’adaptació envers aquesta nova realitat com també els 

seus familiars o cuidadors, qui s'hauran d’adaptar al funcionament de la persona 

amb càncer, les seves necessitats i dificultats. 

 

La Psicooncologia és una àrea de capacitació específica de l’especialitat en 

Psicologia Clínica. Les unitats de Psicooncologia proporcionen assistència 

psicològica a pacients amb càncer, als seus familiars i al mateix equip assistencial. 

El seu objectiu principal és millorar la qualitat de vida tant del pacient amb càncer 

com la dels seus familiars i a la vegada promocionar o facilitar l’adaptació 

psicoemocional a aquesta malaltia que afecta en tots els àmbits, tant l’emocional 

com el físic. La Psicooncologia és un pont entre la Psicologia i l’àmbit de les ciències 

mèdiques, ja que es dedica a la prevenció, avaluació, diagnòstic, tractament, 
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rehabilitació, cures pal·liatives ii etiologia del càncer.  

 

Així mateix cal destacar que fomenta la comunicació entre el personal sanitari i dota 

de  recursos necessaris per a la promoció de serveis oncològics de qualitat i 

eficaços.  

 

2.2.1. Origen de la Psicooncologia 

Jimmie Holland és considerada la fundadora de la Psicooncologia. Gràcies a ella, es 

va poder obrir el camí de la psicologia com a eina útil per a les persones amb càncer 

i als seus familiars.  

Va néixer a Texas (E.E.U.U) l’any 1928. Es va graduar en Medicina a la Baylor 

College of Medicine de Texas l’any 1952 i es va especialitzar en la Psiquiatria l’any 

1966. Entre 1977 i 1996 va dirigir el Departament de Psiquiatria del Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center a Nova York, un dels centres d’oncologia referents en 

l’àmbit mundial. Allí és on va començar amb el primer programa de Psicooncologia, 

per aquest motiu se la considera la pionera d’aquesta especialitat. Cal destacar que 

també va desenvolupar programes d’investigació i de formació per a professionals, i 

l’any 1998 va dirigir l’edició del primer manual de psicooncologia. Va fundar 

l'Associació Americana d’Oncologia Psicosocial i l'Associació Internacional de 

Psicooncologia, va ser coeditora cap de la revista “Psychooncology” i l’any 1994 va 

ser condecorada amb la Medalla d’Honor d'Investigació Clínica. 

 

Jimmie Holland estava casada amb James F. Holland, un oncòleg de referència en 

el desenvolupament de la quimioteràpia com a tractament per combatre el càncer. A 

partir de les conversacions entre ells sobre el poc que es sabia de l’experiència 

emocional de les persones amb càncer i del poc interès que despertava dins la 

comunitat mèdica, Jimmie Holland va començar a interessar-se en com es sentien 

les persones que patien aquesta malaltia. 

 

Fins que la supervivència no va començar a augmentar, el càncer s’associava 

únicament a la mort. La prioritat dins el tractament era la curació i com pràcticament 

totes les persones que la patien morien, ningú es preocupava pel “després”. 

 

En el moment on els tractaments van començar a ser eficaços i més tolerables, es 
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va pensar a valorar la qualitat de vida de la persona malalta (tant durant el 

tractament com posteriorment).  Va ser aleshores quan Jimmie Holland va començar 

a canviar les coses. 

 

Més enllà de posar en funcionament la psicooncologia com una especialitat 

professional, Jimmie Holland va haver de construir des de zero una sèrie de 

tècniques d'avaluació i tractament. Cal destacar que Holland tenia una dificultat 

afegida, i és que pel simple fet de ser dna dins de la professió científica (dominada 

majoritàriament per homes) hi havia la possibilitat que totes les seves recerques i 

innovacions fossin desaprovades. Va desenvolupar tècniques de diagnòstic i 

tractament en persones amb càncer i amb problemes de salut mental, va estudiar 

com les diferents teràpies oncològiques afectaven la qualitat de vida.  

 

Holland va determinar que el 25% de les persones amb càncer necessitaven un 

psicooncòleg per poder fer front a l’impacte emocional que provocava la malaltia i 

que la majoria d’elles no demanaven ajuda. Va investigar com el fet de tenir càncer 

a l’adolescència afectava a la persona que el patia durant el procés i posteriorment, i 

va treure’n una conclusió: el biaix optimista  (la tendència de moltes persones a 

pensar que no els passarà res de dolent durant la seva vida), desapareix després 

d’haver patit la malaltia.  

2.2.2. La Psicooncologia arreu del món  

Actualment, la psicooncologia és una branca de la psicologia que té les 

característiques necessàries per ser considerada una especialitat dins la nostra 

ciència (tot i això encara no existeix com a tal). L’estudi de les intervencions 

psicològiques dins el procés del càncer així com el paper que els psicòlegs poden 

representar com a “facilitadors” del suport emocional i recursos psicològics, s’ha 

recopilat en diverses institucions relacionades amb la investigació sobre el càncer, 

entre elles: la Societat Española de Psicooncologia (en l’àmbit nacional) i la 

International Psycho-Oncology Society (a escala mundial). 

La Societat Espanyola de Psicooncologia, estatalment, té la finalitat d’agrupar als 

professionals que treballen o estan interessats a formar part de la unitat psicològica 
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de la malaltia del càncer. Es vol donar a conèixer la psicooncologia i les seves 

diverses funcions a la societat, és a dir, crear un espai de reflexió, investigació i 

desenvolupament teòric entre els professionals i proporcionar tant als malalts com a 

les seves famílies una guia amb els millors serveis psicooncològics que es troben a 

la seva disposició.  

Per una altra banda, la International Psycho-Oncology Society, internacionalment, 

és una organització que té el seu origen l’any 1984 amb l’objectiu d’arribar a una 

comunicació internacional multidisciplinària sobre temes clínics, educatius i 

d’investigació relacionats amb la psicooncologia i en dues dimensions psicosocials 

primàries del càncer: la resposta per part dels pacients, familiars i personal sanitari 

al seu tractament en totes les etapes i els factors psicològics, socials i conductuals 

que influeixen en la progressió tumoral i en la supervivència. 

La IPOS (International Psycho-Oncology Society), celebra congressos anuals on 

sorgeix una oportunitat científica de poder discutir nova informació i planificar nous 

projectes de psicooncologia. Aquests congressos ofereixen l’oportunitat de poder 

intercanviar coneixements entre científics, clínics, polítics i tots aquells que formen 

part del món de la psicooncologia. Cal destacar que hi participen “personatges” molt 

representatius de l’oncologia mundial com Alberto Costa (president de l’Escola 

Europea d’Oncologia) o Andreas Ullrich (representant de l’Organització Mundial de 

la Salut) entre d’altres. Aquest tipus de convencions, també serveixen per afirmar el 

propòsit que segueix la IPOS de considerar l’atenció psicosocial com un dret de 

qualsevol pacient amb càncer.  

2.2.3. Psicooncologia infantil i en l’adolescència 

El món de l’oncologia és cada vegada més complex, i ha estat necessari que els 

psicòlegs clínics que atenen tant a nens com a adolescents amb càncer 

s’especialitzin. A causa de diferents peculiaritats de la infància, el tractament que es 

decideix seguir és diferent respecte al dels adults. Els tumors que sorgeixen a la 

infantesa normalment no són els mateixos que es produeixen a la vida adulta i el 

tractament mèdic és diferent igual que els cuidats necessaris d’aquest. El seguiment 

i control d’aquest tipus de pacients (nens i adolescents) és necessari, les seves 

necessitats com a pacients també són diferents de les dels adults i quant a 
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intervenció psicològica (a les diferents fases del tractament), en ser nens o 

adolescents oncològics s’ha de tenir en compte que es tracta de subjectes en  ple 

desenvolupament. També cal destacar que en ser encara petits, és a dir, pacients 

molt joves, estan molt íntimament lligats als seus pares o família en general. Per 

això, es requereixen diferents mètodes de psicodiagnòstic i d’abordatge 

psicoterapèutic.  

Cada nen amb càncer té un pla dissenyat o escollit per part dels professionals 

justament per a ell (fins i tot els nens amb el mateix tipus de càncer poden rebre 

diferents tipus de tractaments). Depenent de quina sigui la resposta envers aquest, 

es podran decidir modificacions dins el mateix pla o canviar-lo completament. Els 

tipus de tractament més utilitzats per tractar el càncer infantil són: cirurgia, 

quimioteràpia, immunoteràpia i trasplantament de medul·la, però tot i això, molts 

d’aquests pacients reben una teràpia combinada que inclou més d’una modalitat de 

tractament. 

En els últims trenta anys, les unitats d’oncopediatria (oncologia pediàtrica) s’han 

anat configurant. La millora del diagnòstic i del tractament del càncer infantil ha 

permès l’augment de la supervivència d’aquest tipus de pacients, és a dir, nens i 

adolescents. Tot i això, la magnitud de l’impacte del diagnòstic, les característiques 

dels mateixos malalts, l’alteració del funcionament del nucli familiar, entre molts 

altres factors que provoca la malaltia, confirma la impossibilitat d’afrontar el càncer 

pediàtric des de un abordatge exclusivament mèdic. Per això, avui en dia es parla 

de la millora de la qualitat de vida del nen i adolescent oncològic, per això és 

imprescindible introduir estratègies que puguin donar resposta als aspectes 

emocionals, psicològics, socials, educatius… poder anar construint una atenció 

integral la qual sigui suficientment amplia com per a poder respondre a les 

característiques pròpies i úniques de cada família. Cal destacar que els pares de 

nens o adolescents amb càncer han anat creant diferents programes d'ajuda o 

suport que inclouen serveis d'ajudes socials i econòmiques amb l'objectiu de millorar 

la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. Per exemple, la Federació Espanyola de Pares 

amb Nens amb Càncer és una entitat sense ànim de lucre i d'utilitat pública fundada 

l'any 1990 per mares i pares voluntaris afectats pel càncer infantil. Aquesta entitat 

està formada per 21 associacions que treballen per tot el territori nacional amb 



Intervenció psicooncològica en els pacients oncohem atològics   
_________________________________________________________________________________ 

33 

l'objectiu de millorar la qualitat de vida de nens i adolescents amb càncer, així com 

facilitant a les seves famílies el tractament integral que ajuda tant a la salut 

psicològica com social. 

Els pares són els més afectats (deixant de banda el mateix nen) quan el seu fill/a se 

li diagnostica la malaltia. Normalment el càncer infantil produeix als pares 

símptomes d'ansietat i depressió que afecten les relacions entre ells, amb el nen 

malalt, amb la resta de fills (si en tenen) i amb la família, el seu entorn laboral i 

finalment, social. La mare normalment ocupa el paper de cuidadora principal i en la 

majoria de casos, és la persona que presenta més símptomes d'ansietat i depressió 

respecte a la resta de la família quan es diagnostica i durant la malaltia del seu fill/a. 

També cal destacar que alguns pares continuen tenint problemes d'ansietat una 

vegada el seu fill ja ha superat la malaltia. 

És necessari crear un ambient que proporcioni seguretat, on el nen/a senti que pot 

conversar obertament sobre la malaltia que pateix i el tractament que rebrà. Se'ls ha 

de tractar tan normalment com sigui possible, i en el cas que els pares puguin tenir 

reaccions exagerades envers el pronòstic, s'ha de tenir en compte que pot generar 

actituds negatives per part del malalt sense cap dubte. Per això és vital que els 

pares puguin controlar d'alguna manera la incertesa que senten o demanar ajuda 

professional. Pel que fa al malalt, se l'ha de fer saber que encara que estigui malalt, 

encara segueix tenint unes certes responsabilitats. Si s'elabora un sistema en el 

qual el malalt canvia per complet el seu comportament i d'alguna manera es deixen 

d'exigir certes normes, se l'està convidant a considerar de forma inconscient que la 

malaltia que pateix ajuda a evitar certes responsabilitats de la seva conducta. 

El joc és la primera ocupació del nen, tot i que també és molt important per a 

l'adolescent. Dins l'àmbit hospitalari es crea la necessitat d'entretenir-se i jugar, 

activitats que són essencials per la salut física com pel desenvolupament psicològic. 

L'educació també ha d'estar present, és a dir, ha d'estar integrada dins el tractament 

mèdic del càncer. Que un nen/a pugui seguir el seu desenvolupament escolar tot 

estant malalt, significa que d'alguna manera hi ha esperança envers el futur. 

Justament, en tractar-se de subjectes que es troben en un desenvolupament 

constant, es requereixen mètodes de psicodiagnòstic i d'abordatge psicoterapèutic 
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diferents. El nen/a no sempre es troba dins les mateixes condicions, ja que aquestes 

depenen molt del tractament i dels efectes secundaris d'aquest, per tant s'han 

d'oferir una sèrie d'activitats que no causin una fatiga excessiva al pacient. La 

majoria d'autors especialitzats en l'evolució i tractament dels problemes psicològics 

dels nens amb càncer consideren que existeixen moments claus dins el procés de la 

malaltia on el nen és especialment vulnerable. Aquests moments són durant el 

període de diagnòstic i durant la remissió del càncer, és a dir, quan no hi ha rastre 

del càncer quan el metge l'examina, proves de sang i imatges que tampoc hi troben 

cap evidència, quan desapareixen els signes i símptomes de tenir càncer... són 

moments importants perquè: en el cas del diagnòstic, el pacient queda impactat per 

la notícia i ha d'adaptar-se a aquesta nova situació, i en el cas de la remissió, els 

pacients tenen por a una recidiva, és a dir, a una recaiguda de la malaltia un cop 

passat un temps. 

Però així i tot, el nen o adolescent malalt no només s'ha de preocupar de la seva 

salut, sinó també de tots els canvis que es poden formar dins el seu àmbit social o 

familiar, és a dir, dins la seva vida. És cert que a partir del diagnòstic, el tractament i 

la incertesa de tot en general, pot provocar que perdi confiança en si mateix o 

envers el seu entorn social i familiar. Com he dit anteriorment, la forma en què un 

nen o adolescent percep la seva malaltia, depèn molt del seu nivell de 

desenvolupament, de la seva maduresa personal, de la seva experiència i vivències 

personals i familiars... per tant podem trobar reaccions de tota mena. La majoria 

d'adolescents, al principi s'ho prenen malament i ho enfoquen des d'un punt de vista 

negatiu o pessimista, però tot i això hi ha excepcions on adolescents comprenen i 

entenen el seu diagnòstic i tractament i intenten optar un punt de vista més 

esperançador o positiu. Així i tot, no s'ha de negar el gran impacte psicològic que té 

el càncer sobre els adolescents (de 14 a 19 anys), i el que comporta tant la malaltia 

com el seu tractament, per exemple: d'alguna manera impedir el desenvolupament 

d'una imatge i autoestima adequada de l'adolescent. 

A l'hora de "treballar" amb els pacients tan adolescents com nens, és important 

també fer-ho amb els seus pares, ja que es tracta de menors d'edat. Qualsevol 

tècnica que es vulgui utilitzar s'ha d'ensenyar o entrenar-la tant amb ells com amb 

els seus pares diverses vegades. Posar als pacients en contacte amb altres nens o 
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adolescents també malalts, és una bona manera que puguin compartir mútuament 

experiències, sentiments, pors... els programes de treball per als nens i adolescents 

amb càncer estan desenvolupats conjuntament per equips multidisciplinaris 

d'intervenció: psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, monitors de lleure, 

terapeutes ocupacionals... i en col·laboració amb l'hospital, el professorat de l'Aula 

Hospitalària, el professorat del Servei d'Atenció Domiciliària i els voluntaris 

d'associacions de pares. 

A continuació presento una llista amb els programes d'ajuda més comuns dins 

l'àmbit de càncer infantil i adolescent: 

- Programa d'intervenció a famílies amb un nen/adolescent amb càncer. 

- Programa de prevenció de seqüeles degudes al càncer infantil i adolescent. 

- Programa d'intervenció a subjectes que presenten seqüeles a llarg termini 

degudes al càncer infantil i adolescent. 

- Programa d'orientació laboral per a joves amb seqüeles degudes al càncer 

infantil i adolescent. 

- Programa d'intervenció a nens i adolescents en situació de cuidats paliatius 

per una malaltia terminal. 

L'Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut, ha establert com una acció 

necessària que "els serveis de salut de diferents CC. AA. han de garantir l'atenció 

als aspectes psicosocials i rehabilitació del nen i adolescent diagnosticat amb 

càncer". Estem en un moment important de creació i de canvi on la figura del 

psicooncòleg infantil i adolescent s'implementa cada cop més. De com es 

desenvolupi, dependrà el futur dels tractaments psicològics d'aquests subjectes. 

2.2.4. Psicooncologia en adults 

Quan un adult rep el diagnòstic de càncer, es troba en una situació inesperada i 

nova que li provoca un grau important d’incertesa sobre el seu futur. A causa de la 

gran incidència de càncer en la població, qualsevol persona pot haver viscut de prop 

aquesta malaltia d’un familiar, amic…  

Tant la malaltia com el tractament suposen una ruptura biogràfica i provoca 
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importants canvis tant en la vida social, laboral, afectiva del pacient, com de la seva 

família. La psicooncologia estudia les relacions entre les variables biopsicosocials, 

com també l’inici i la progressió de la malaltia oncològica. Les persones que passen 

per un procés oncològic, tenen de dues a tres vegades més problemes de salut 

mental, com ansietat o depressió, que la població general. Si això no es tracta a 

temps i adequadament, hi haurà més mal pronòstic de la seva patologia i un 

deteriorament més ràpid de la seva qualitat de vida.  

Són freqüents els trastorns d'adaptació, trastorn depressiu major i el delírium en els 

pacients oncològics. Existeixen protocols de tractament efectius per aquestes 

patologies en diagnòstic i tractament de la depressió en els pacients oncològics,  la 

qual constitueix una de les principals tasques en les quals han de treballar els 

integrants de les unitats de psicooncologia.  

Aproximadament un 50% de les persones amb càncer presenten una reacció 

“normal” i adaptació al rebre el pronòstic de la malaltia. Els pacients hospitalitzats 

solen presentar trastorns d’adaptació (32%), trastorns depressius (6%), trastorns 

mentals orgànics (4%), trastorns de la personalitat (3%) i trastorns d’ansietat (2%). 

● Trastorn d’ansietat 

L'ansietat és la forma més comuna del distrès psicològic en pacients amb 

càncer. Aquest pot ser situacional, ja sigui causat per un problema mèdic com 

pot ser una arrítmia cardíaca o per tumors secretors d’hormones. També hi 

ha el cas on pot ser secundari al tractament com el cas de la quimioteràpia. 

El com es gestiona l’ansietat, inclou el fet de proporcionar informació clara i 

generar confiança amb l’equip d’atenció, intervenir a la crisi mitjançant la 

psicoteràpia (educacional, interpersonal, de suport, cognitiva-conductual, 

relaxació o hipnosis) i el maneig farmacològic, sent indispensable el fet 

d’explicar i clarificar al pacient els seus dubtes respecte als aspectes 

addictius.  

● Causes del distrès 

El distrès és un estat marcat per sentiments que varien en intensitat des de la 
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tristesa, inseguretat, confusió i preocupació, fins a l’experiència de símptomes 

més severs com l’ansietat o depressió. 

Problemes pràctics: casa, assegurança de salut i vida, treball/escola, 

transport, cura infantil. 

Problemes físics: dolors, nàusees, fatiga, problemes per dormir, 

mobilització, neteja (bany) o vestimenta. 

Problemes familiars:  relació de parella i relació amb els fills. 

Problemes emocionals:  preocupació, tristesa, depressió, nerviosisme… 

Preocupació:  religiosa/espiritualitat, en relació amb Déu, pèrdua de la fe… 

● Trastorns depressius 

La depressió és difícil de diagnosticar dins l’oncologia a causa de la barreja 

de sentiments com la fatiga, debilitat, pèrdua de la libido, pèrdua d'interès o 

concentració, pèrdua de motivació… La majoria dels casos corresponen a 

l’anomenada depressió reactiva (present en un 25% en els pacients 

oncològics externs), i, entre els predictors de la depressió es troben els 

següents: història de la depressió i intents suïcides, abús de substàncies, poc 

suport social, un dol recent, fatiga extrema, malaltia avançada, comorbiditat, 

ús d'asteroides i quimioteràpia, així com la falla metabòlica o nutricional. A 

l’hora de controlar tot això, és essencial poder establir una adequada aliança 

terapèutica garantint el suport del grup familiar del pacient, és a dir, 

proporcionar psicoteràpia de suport, intervencions conductuals i l’ús de 

fàrmacs. Cal destacar que tot tractament antidepressiu ha de durar menys de 

sis mesos i disminuir-se gradualment una vegada s’ha documentat clarament 

la resolució del quadre depressiu. Una idea freqüent que sol ocultar el pacient 

oncològic és: “abans que morir enmig del dolor intens, prefereixo matar-me jo 

mateix”. Aquest tipus d’idea funciona com una vàlvula de sortida i ajuda 

d’alguna manera a mantenir el control per part del pacient. Tot i això, aquest 

risc ha de ser acuradament avaluat. Analitzar els símptomes depressius, 
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permet millorar les estratègies d'afrontament de les unitats d’hospitalització 

oncològica i ajuda a establir protocols de tractament.  

Poder definir si el pacient es troba en una etapa de dol, en un trastorn 

adaptatiu o en un quadre depressiu, indica si es requerirà intervencions 

psicoterapèutiques i/o tractament psicofarmacològic. Cal destacar que una 

gran quantitat de pacients amb càncer presenta símptomes depressius que 

es troben al subllindar (els quals no són susceptibles per ser tractats) i per 

això són subdiagnosticats i no tractats adequadament. 

● Delírium 

El delírium és un estat mental on la persona que el pateix es troba confosa, 

desorientada i no pot pensar ni recordar amb claredat. La persona també es 

pot trobar agitada, tenir al·lucinacions i una excessiva agitació. La prevalença 

del delírium va del 25% al càncer fins al 85% al càncer terminal. La seva 

presentació primerenca inclou: alteració del cicle de la son, desorientació, 

ansietat inexplicable, irritabilitat, enuig, rebuig d’ajuda, inatenció i problemes 

de memòria. Mentre que la presentació tardana es caracteritza per falta de 

cooperació al maneig mèdic i alteracions perceptives com idees persecutòries 

i al·lucinacions visuals i auditives. L’etiologia és habitualment multifactorial i 

inclou: encefalopatia metabòlica (qualsevol, procés que afecta de forma 

global l’activitat cortical a través de l'alteració de la funció bioquímica del 

cervell), desequilibri electrolític, infeccions, trastorns hematològics i 

nutricionals així com efectes secundaris a l’ús  de medicaments (esteroides, 

quimioteràpia…). El tractament consisteix a identificar l'etiologia subjacent i 

corregir-la, mesures no farmacològiques, ambient tranquil, orientació 

ambiental (calendari, figures familiars…) o farmacoteràpia. 

● Model d’intervenció psicosocial 

Les intervencions psicosocials desenvolupades en pacients amb càncer 

durant els últims deu anys s’han mostrat eficaces tot i la gran quantitat 

d’enfocaments, estratègies i metodologies utilitzades. Com que els pacients, 

com a persones úniques i individuals varien quant a personalitat, manera de 
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ser, història, etapa del cicle vital en què es troben, a causa dels diferents 

tipus de càncer, estadi d’evolució d’aquest, diferents tipus de tractament, amb 

els seus respectius diferents i variats efectes secundaris, diferent durada, 

freqüència i moltes altres variables a considerar, s’ha fet possible un patró 

estàndard d’intervenció psicosocial en oncologia el qual té en compte les 

característiques de la persona. 

S’ha observat, el que és transversal a tota mena de tractament i intervenció 

en oncologia, la importància del suport emocional (des de l’equip 

multidisciplinari) el que té a veure amb crear un ambient de contenció, amor, 

empatia, acolliment, de manera que el pacient que pateix de càncer i la seva 

família transiti per aquest procés de la manera més tranquil·la i acollidora 

possible. Significa també donar-li un sentit de pertinença, que senti que 

l’escolten, que senti que l’equip de salut que l’atén, entén i acull les seves 

preocupacions, les seves molèsties, les seves pors, temors i estats d’angoixa, 

ansietat i incertesa en el present i enfront del futur.  

● Principis de la Unitat de Psicooncologia 

Un dels principis fonamentals de la Unitat de Psicooncologia, és que ha 

d’estar composta per psiquiatres, psicòlegs, i idealment un assistent social. 

Per tant, cada membre de l’equip de salut ha de tenir i així ha de ser avaluat 

al moment d’un procés de selecció de personal adequat, les competències 

d’acord amb la seva professió i una mirada interdisciplinar per tractar i 

intervenir amb un pacient de càncer. Els membres d’aquesta Unitat han de 

tenir formació en oncologia i supervisió contínua per part de l’equip, així com 

tenir una capacitació contínua. La Unitat ha de promoure i incentivar el dret 

del pacient a ser informant de la seva malaltia i l’evolució d’aquesta, facilitant 

la comunicació amb l’equip de salut. Per l’altra banda, cada membre de la 

Unitat de Psicooncologia ha de mantenir la confidencialitat de tots els 

pacients de la institució hospitalària a la qual pertany, els aspectes 

psicosocials han de ser avaluats pels membres de la Unitat de 

Psicooncologia i han de ser registrats a la fitxa clínica del pacient. Cal 

destacar que els membres de la Unitat de Psicooncologia han de participar 
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activament en els comitès oncològics, informant dels aspectes emocionals 

que puguin influir en el tractament i tolerància a aquest, de cada pacient. No 

s’ha d’oblidar mai que s’està enfront de persones amb por, molt espantades, 

nervioses, irritables i irascibles davant la percepció de la pèrdua de salut, 

pèrdua de control i pèrdua de la vida. 

Pel que fa als principis de la Unitat de Psicooncologia envers el pacient, la 

individualitat i forma de ser única de cada pacient, la seva integritat i dignitat 

ha de ser respectada i validada i mirar i fer referència a cada pacient com un 

tot on es protegeixi la salut, es tingui cura la malaltia i es promoguin ambients 

que afavoreixin la vida saludable amb un ambient que gaudeixi d’harmonia en 

l’àmbit físic, social emocional i espiritual. L’objectiu final ha de ser sempre 

l’assoliment del benestar físic i emocional del pacient, la seva família i entorn 

més proper, per tant cada pacient i els seus familiars han de ser informats de 

l’existència d’una Unitat de Suport psicosocial en el Servei d’Oncologia. 

● Estratègies d’Intervenció 

Les estratègies d’intervenció al pacient oncològic, engloben diversos àmbits 

del camp de la psicooncologia. Primerament, donar suport i acompanyar al 

pacient i a la família al llarg procés de la malaltia, fomentar en el que sigui 

possible que el pacient es mantingui actiu quant a la seva rutina, investigar 

les estratègies d'afrontament presents a la historicitat del pacient i potenciar-

adaptativament davant el procés de malaltia, i a l’hora de prendre decisions 

amb relació al seu tractament, amb la finalitat de fomentar l’autonomia i 

sensació de control sobre si mateix i permetre un espai de contenció en què 

el pacient pugui expressar les seves pors i fantasies, emocions i 

preocupacions diverses. Pel que fa a l’àmbit de les emocions, facilitar una 

canalització adequada d’aquestes, destruir el mite en relació amb les causes 

del càncer a la personalitat o emocionalitat del pacient, facilitar la significació 

de la malaltia per trobar-li un sentit personal a aquesta i així resignificar les 

experiències vitals de la persona, validar i normalitzar els processos afectius 

implicats en les fases de dol oncològic i validar i empatitzar amb les emocions 

complexes emergents en el pacient en el seu procés de malaltia. Finalment, 
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quant a la comunicació, fomentar la comunicació entre el pacient i el seu 

sistema familiar, determinar i fer conscient els recursos del pacient per 

afavorir l’abordatge de les dificultats que es puguin presentar durant la seva 

malaltia i tractament, facilitar la comunicació entre l'equip mèdic, la persona i 

la seva família, per tal de potenciar el bon maneig en el lliurament 

d'informació cap al pacient, facilitar la formació de grups de suport i activitats 

de suport, i per últim, informar sobre mètodes estratègics per manejar 

l'ansietat com ara pot ser relaxació muscular, Reiki (pseudoteràpia), Hipnosis, 

exercici físic (Ioga)... 

2.2.5. Rol del psicooncòleg 

El principal rol del psicòleg, com ja he esmentat, és proporcionar suport psicològic 

als pacients en totes les etapes de la malaltia: diagnòstic, tractament, període lliure 

de la malaltia, recidiva i final de la vida. També han de potenciar estratègies 

d’afrontament que permetin ajudar a l’adaptació a la malaltia del pacient i la seva 

família, orientar a l’equip en la conducció psicològica del pacient i del grup familiar, 

prevenció del “burnout”5, desenvolupar feines d’investigació relacionades amb la 

problemàtica del càncer, suggerir el moment adequat per disposar d'assistència 

espiritual o religiosa als pacients, impulsar i coordinar activitats complementàries i la 

coordinació voluntària de suport en oncologia format per pacients donats d’alta i 

familiars que expressen el desig d’ajudar. 

● Atenció psicològica a adults en el dol 

L’atenció especialitzada a una persona en dol, suposa una multitud d’accions 

que van des de la comunicació del diagnòstic de la malaltia terminal fins al 

tractament especialitzat en el dol patològic o complicat. Com ja he comentat, 

l’elaboració del dol comença d’ençà que es confirma el diagnòstic fatal de la 

malaltia, cosa que significa que l’atenció al dol ha de començar abans de la 

mort del malalt. En aquest sentit, el curs de la malaltia oncològica permet als 

professionals que abans de la mort del malalt es pugui valorar i analitzar la 

                                                
5 Burnout: “Síndrome del treballador cremat”, està relacionat amb una resposta d’estrès crònic en el 
treball. Generalment, es caracteritza per un progressiu esgotament físic i mental, a falta de motivació 
absoluta, entre d’altres. Traduït de: Equipo de profesionales médicos. <<Síndrome de burnout o 
desgaste profesional>>. [en línia]. (2020, 8 Gener).  
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situació de deute amb l’objectiu de facilitar el procés de dol o detectar 

possibles factors de risc del complicat dol.  

És imprescindible assegurar una bona cura mèdica i emocional del pacient, a 

la vegada que proporcionar un adequat control dels símptomes, per tal que el 

patiment que comporta la malaltia sigui el més tolerable possible pel dol i no 

es converteixi després de la mort del malalt en un motiu de ràbia o ira que  

pertorbi el procés de dol. Afavorir la comunicació entre els futurs dolguts 

perquè s’ofereixin suport mutu i arreglin el nombre més gran d’assumptes 

pendents amb el pacient. La tranquil·litat d’haver-se acomiadat de l’ésser 

estimat amb els temes que consideraven més importants resolts és vital per 

al supervivent. Animar la família a organitzar-se i participar activament en la 

cura i en l’expressió d’afecte cap al pacient, dotant de significat i sentit la seva 

tasca de cura i acompanyament. D'aquesta manera s’observa, d’una banda, 

un benefici directe i immediat tant del mateix pacient que rep amb satisfacció 

aquesta ajuda i suport com en la família que corre menys risc de claudicació 

emocional d’alguns dels seus membres i, d'altra banda, un benefici tardà 

sobre la reacció del dolgut després de la mort del pacient que experimenta el 

dol amb més serenitat causa d’una menor càrrega de sentiments de culpa. I 

per últim, promoure (sense forçar o imposar) que es segueixin certes 

activitats rituals després de la mort de l’ésser estimat (veure al mort, poder 

estar tot sol per acomiadar-se, realitzar les cures post-mortem, acudir al 

funeral, etc.), perquè amb elles es crea un espai on socialment està permès 

expressar de manera oberta els plors i altres mostres de dolor i de comiat que 

faciliten l’elaboració del dol i l’acceptació de la mort. 
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3. PART PRÀCTICA 

El treball de camp d’aquest projecte ha estat d’una banda realitzar dues entrevistes 

a dues psicooncòlogues clíniques de la Unitat de Psicooncologia de l’Institut Català 

d’Oncologia Badalona de L’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, per tal de 

posar en context la psicooncologia des d’un punt de vista més pràctic. D’altra banda, 

per tal de poder contrastar la meva hipòtesi, he realitzat un qüestionari mitjançant 

“Formulari Google”, el qual ha estat enviat als facultatius professionals dels Serveis 

d’Oncologia Mèdica i Hematologia Clínica dels diferents centres ICO amb l’objectiu 

de rebre el seu feedback sobre aquest supòsit. Un cop contestada l’enquesta, he 

analitzat el resultat d’aquestes i he tret unes conclusions argumentades respecte la 

meva hipòtesi. 

 

A causa de les restriccions imposades per la situació de la COVID-19, he hagut de 

realitzar les entrevistes a les psicooncòlogues telemàticament. Han estat dues 

entrevistes amb un total de vint-i-dues preguntes obertes, les quals han estat des de 

l’experiència personal/professional d’aquestes psicooncòlogues, a la seva percepció 

de com està valorada la seva feina per part dels metges oncòlegs mèdics i 

hematòlegs clínics referents que tracten al pacient. Pel que fa al qüestionari fet als 

facultatius oncohematològics, ha consistit en un total de catorze 

afirmacions/qüestions realitzades via online, amb l’objectiu de poder corroborar la 

hipòtesi elaborada a partir de la informació obtinguda mitjançant unes anàlisis 

estadístiques. 

 

3.1. Què és l’Institut Català d’Oncologia (ICO)? 

 

A L’ICO - HUGTiP la Unitat de Psicooncològica va entrar en funcionament el 

setembre de l’any 1998 i està formada per 2 psicooncòlegs especialistes en 

psicologia clínica. La seva activitat assistencial es desenvolupa en les àrees de 

consulta externa i hospitalització, i disposa d’agendes d’atenció psicoterapèutica 

individual i grupal. De fet, relacionat amb la teràpia grupal, disposen de grups tant de 

psicoteràpia per a malalts supervivents, malaltia avançada i  processos de dol dins 

la malaltia del Càncer. La unitat disposa d’un comitè psicosocial format per 

infermeria clínica (gestora de casos), treballadors socials, psiquiatres, paliatòlegs i 
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finalment psicooncòlegs, els quals se’ls deriva els casos més complexos (necessiten 

una atenció més precoç i un seguiment més gran). Cal destacar que els membres 

de la unitat psicooncològica, assisteixen a sessions d’objectius de les plantes 

d’hospitalització donant suport tant als pacients, família i equip sanitari.  

Respecte a àrees d’investigació, l’ICO disposa d’àrees d’investigació: psicoteràpia 

de grup presencial i online per a supervivents de la malaltia, psicoteràpia centrada 

en el sentit per a la malaltia avançada, psicoteràpia en grup de dol i càncer, criteris 

de complexitat del càncer, formació en habilitats de comunicació i impacte, 

psicològic en consell genètic. 

 

La meva mare treballa a l’ICO-HUGTiP com a Responsable de Formació, Docència i 

Desenvolupament, fet que m’ha ajudat a l’hora de poder contactar amb les 

psicooncòlogues i poder realitzar les entrevistes pertinents, així com difondre el meu 

qüestionari als diferents facultatius professionals dels Serveis d’Oncologia Mèdica i 

Hematologia Clínica d’on he pogut fer l’estudi i extreure les meves conclusions.  

 

3.2. Entrevistes a les psicooncòlogues de l’ICO 

 

Vaig entrevistar les dues professionals psicooncòlogues que treballen a l’ICO-

HUGTiP, mitjançant un qüestionari de vint-i-dues preguntes obertes, atès que la 

situació de pandèmia, i les conegudes restriccions d’entrada als hospitals, no em 

permetia fer-los-hi en persona. La transcripció completa de les entrevistes es pot 

trobar a l’annex 1. 

 

Tant la Dra. Sònia Fuentes com la Dra. Milagros Bárez van respondre totes les 

preguntes desde la seva experiència, de més de vint anys treballant en aquesta 

disciplina, tant a l’ICO com en altres centres prèviament. 

 

Malgrat la formació d’ambdues és bastant similar (Psicologia Clínica com a formació 

prèvia, juntament amb una base molt àmplia de coneixement de la malaltia 

oncològica i recursos clínics per tractar-la), hi havia qüestions en les que per la seva 

pròpia experiència personal, les respostes diferien, de la mateixa manera que el seu 

enfocament terapèutic. 
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Segons les seves reflexions, la Psicologia pot oferir ajuda al pacient i les seves 

famílies a adaptar-se i gestionar una situació difícil a la qual s’enfronten, com ara el 

diagnòstic d’una malaltia i el dur procés de tractament que se’n deriva, que 

malauradament va unit, en un gran percentatge dels casos (35%), a ansietat, por i 

tristesa. 

 

Encarar el procés mèdic que comporta la malaltia, així com a la pròpia mortalitat són 

dos processos que generen més por a la persona recentment diagnosticada. Els 

humans tenim dos instints primaris: el de la supervivència i el plaer. Segons les 

doctores, quan preguntes els pacients què els preocupa més, si el patir o el morir, 

els percentatges són gairebé similars.   

 

Per elles, el saber que ajuden a una altra persona, en aquest cas malalta i que 

pateix, i que possiblement no tingui els recursos per assumir un diagnòstic, els dóna 

la força per a continuar exercint en un aprenentatge diari, que majoritàriament els hi 

proporcionen els mateixos pacients. Amb la seva tasca volen fomentar la qualitat de 

vida, tant en el procés curatiu com en el moment de malaltia avançada o en els 

moments de final de la vida. 

 

Quan van començar la seva carrera professional, la Psicooncologia estava al nostre 

país, gairebé a les beceroles, però van adonar-se’n, en treballar amb pacients amb 

càncer que hi havia una necessitat, per part d’ells i les seves famílies, de que hi 

haguessin professionals acompanyant-los i donant-los suport en tot el procés. 

Percebien la seva utilitat a nivell comunitari i social i volien contribuir a trencar els 

tabús de la malaltia. 

 

Actualment, segons afirmen, hi ha una important sensibilització del col·lectiu mèdic 

respecte a com n’és de traumàtic rebre un diagnòstic associat a patiment i/o mort. 

Això fa que desde la vessant clínica es vegi el psicooncòleg com a un col·laborador 

que, entre d’altres coses, ajuda a que el pacient tingui una major adherència al 

tractament i una millor actitud i tolerància al mateix. 

 

Malgrat la importància que la bibliografia a nivell científic considera que té la 

presència d’un psicòleg en el moment del diagnòstic, quan acaba un tractament i/o 
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davant d’una recaiguda, les doctores Fuentes i Bárez afirmen que no sempre és 

necessari el suport d’un professional. Si el pacient té recursos propis i del seu entorn 

per afrontar de manera adaptativa la malaltia en cada una de les seves fases, no 

seria necessària la seva intervenció. No obstant això, en el moment del final de la 

vida, davant les incerteses del pronòstic i en situació d’ingrés, és quan els 

psicooncòlegs acostumen a intervenir-hi més. 

 

Ambdues doctores consideren que la seva feina és reconeguda i valorada en termes 

generals. La resta de professionals que treballen amb elles (facultatius, infermeria, 

assistents socials…), consideren la seva tasca com a complementària a la que ells 

desenvolupen, millorant l’adherència al tractament, el benestar i la qualitat de vida 

dels pacients.  

 

En un context mèdic-organicista, on la base és el tractament i la seva efectivitat, es 

valora la intervenció psicooncològica si el factor emocional permet aplicar un 

tractament específic o l’adherència que pugui fer al mateix. Quan per les 

localitzacions tumorals pot haver-hi seqüeles a nivell d’imatge corporal (p.ex. en 

patologia mamària), o poden existir canvis o limitacions en funcions bàsiques 

(ingesta, deposicions), sí que les seves opinions són molt considerades en les 

reunions o comitès. 

 

Tot i aquesta valoració positiva, no sempre ha estat així, entre els anys 1985-1990, 

quan elles van començar, la seva tasca era quasi desconeguda per als altres 

professionals. Encara ara n’hi ha que no respecten la seva feina, considerada “no 

mèdica” segons el seu parer. Aquestes persones acostumen a treballar en entorns 

mèdics i molt jerarquitzats. 

 

En quant a qui demana l’atenció psicològica, aquesta pot ser suggerida pel propi 

professional (metge, infermer, treballador social, dietista), quan s’evidencia una 

dificultat en el pacient o en la seva família per afrontar o adaptar-se a la malaltia. 

Així mateix també pot haver-hi una demanda personal del malalt o de la família. Les 

respostes per part de la Unitat de Psicooncologia a l’ICO-HUGTiP són d’un màxim 

48h per a pacients hospitalitzats i de 15 dies, com a màxim, per a pacients 

ambulatoris. 
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En el cas que un pacient no vulgui fer-ne ús, no es fa cap tipus d’intervenció. Ningú 

que no desitja ser atès pot ser-ho en contra de la seva voluntat, la intervenció  no 

pot ser forçada i fer-ho aniria en contra del dret del pacient.  

 

Si assisteix “obligat” per algun familiar, sense ell voler-ho, la tasca del psicooncòleg 

és explicar-li en què consisteix la seva feina i posar-se a disposició seva per si, en 

algun moment, canvia el seu parer i necessita el seu suport. 

 

Així mateix, donada l’existència d’un pacient que vulgui rebre ajuda psicològica en 

situació de darrers dies, encara que no hagi volgut seguir cap tractament mèdic, la 

pot tenir, ja que existeix legislació que regula aquest  dret. En qualsevol moment del 

procés es pot demanar no seguir un tractament, però igualment pot beneficiar-se del 

suport psicooncològic per afrontar moments difícils, tant ell com la seva família. 

 

De la mateixa manera, la salut del cuidador principal és tant important com la del 

pacient. Sovint es detecta més ansietat en el familiar acompanyant, el cuidador, que 

en el propi pacient i la feina del psicooncòleg també va adreçada a oferir suport i 

tractar els familiars que ho precisin. 

 

A l’ICO HUGTiP fa uns anys hi havia un programa mitjançant el qual tots els 

pacients que es visitaven a la Unitat de Consell Genètic eren valorats per la Unitat 

de Psicooncologia, amb les doctores Bárez i Fuentes al capdavant. Actualment el 

percentatge de visites que fan derivades d’aquest Servei és entre un 10% i un 20%, 

atès l’elevat nombre de pacients afectats per la malaltia i a les necessitats de visita 

psicològica, el que fa que només es visitin aquells pacients de Consell Genètic que 

compleixen uns criteris molt concrets, com ara un nivell d’ansietat molt elevat. 

 

Un altre dels motius principals de consulta amb els psicooncòlegs és que els 

tractaments als quals es sotmeten els pacients causen canvis en la imatge de la 

persona i un gran nombre de pacients acaben desenvolupant una alteració de la 

seva imatge corporal. 

 

El fet de viure en una societat que dóna excesiva importancia a la imatge de la 
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persona, fa que en situacions de mastectomies en el càncer de mama, l’afectació 

facial en els casos de càncer de cap i coll, en situacions de modificacions importants 

de pes, o quan es modifiquen funcions bàsiques en alimentació o deposicions com 

en els càncers gastrointestinals, es demandi una intervenció psicològica.  

 

Segons les doctores Fuentes i Bárez, una part important de la intervenció 

psicològica es basa en l’orientació psicoterapèutica cognitiu-conductual, on es 

proporcionen estratègies de conducta i cognitives per afavorir l’enfrontament i 

l’adaptació. Entre d’altres, utilitzen tècniques com la relaxació, basada en la 

respiració, la tensió/distensió muscular, la meditació, la visualització guiada, el 

mindfulness o el ioga. 

 

Aquestes són eines que formen part de les teràpies dels psicòlegs i no poden ser 

considerades tècniques alternatives, sino complementàries, i que es proposen i 

ensenyen als pacients. Malgrat aquestes tècniques encara despertin rebuig per part 

d’un col·lectiu mèdic concret, hi ha nombrosa bibliografia al respecte que les avala 

científicament. 

 

Actualment, el fet de la pròpia evolució de la societat, fa que puguem disposar 

d’aplicatius adreçats a detectar i fer un cribratge del malestar emocional en pacients 

oncològics, de teràpies en grup online i de visites virtuals a través d’innombrables 

canals. No obstant això, les dues psicooncològues han arribat a la conclusió, 

després d’anys d’experiència, que les visites presencials són preferibles a les 

opcions online o telefòniques, que en una situació com la que ara estem travessant 

són idònies, però que l’òptim seria alternar les visites virtuals amb les presencials, ja 

que en el moment que el professional es queda  fent una intervenció terapèutica 

presencial amb els pacients, la reacció i la relació amb ells són insusbtituibles i els 

proporciona més informació que amb les noves tecnonologies. 

 

Per cloure, vaig demanar a les professionals què és el que mai se li ha de dir a una 

persona malalta, i la seva resposta malgrat ser del tot lògica, no va deixar de 

sorprendre’m ja que són frases i actituts que tots hem utilitzat en major o menor 

mesura, volent ajudar i desconeixent que causaven l’efecte contrari al desitjat. 

Donar consignes com ara: “ Tranquil, no passa res”, “No ploris”, “Fas molt bona 
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cara”, minimitzar el malestar emocional del pacient, o el dolor, pressionar perquè no 

estigui trist o enfadat, prohibir-li el plor, no permetre la seva expressió emocional o 

amagar-li informació mèdica al pacient que ho demana (conspiració del silenci),  

també seria contraproduent. 

 

Per altra banda, també és interessant apuntar que permetre el maltracte del pacient 

al cuidador o familiars, per descarregar contra ells la frustració a l’ansietat, tampoc 

s’hauria de permetre i és un comportament més habitual del que podríem pensar. 

 

Cada vegada és més comú la utilització del suport psicològic en els entorns 

sanitaris, atès que una malaltia física sol anar associada a un patiment que provoca 

un distress emocional. Aquest suport que reben els malalts que pateixen càncer 

també el reben aquells que tenen malalties cròniques com ara les neurològiques 

(esclerosi múltiple, demència, Alzehimer, fibromialgia..), malalties coronàries, renals, 

diabetis o SIDA, amb professionals preparats per a desenvolupar aquesta tasca. 

Això posa de manifest la rellevància de la salut mental a l’hora de poder afrontar 

malalties considerades complexes i a la necessitat de treballar, cada vegada més, 

en un entorn multidisciplinari per arribar a tenir, si no una curació, sí la millor qualitat 

de vida possible fins els darrers dies. 

 

Un cop retornades les entrevistes, vaig contactar amb les dues psicooncòlogues per 

agraïr-los la col·laboració i tenir un cert feedback del resultat de les entrevistes. 

 

Les dues professionals em van comentar que estaven també molt agraïdes de que 

hagués decidit aquesta temàtica per desenvolupar el meu treball de recerca, posant 

en valor la seva feina com a part important en el suport del tractament de les 

malalties oncològiques. Per acabar em van esmentar que a Catalunya hi ha un pla 

quinquennal anomenat “Pla director d'oncologia”, sobre el que pivoten les línies 

directrius que planifiquen, coordinen i avaluen les actuacions del Departament de 

Salut en l’àmbit de la prevenció, el tractament, la rehabilitació i la recerca de les 

malalties oncològiques. 
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Pla Director d’Oncologia de Catalunya 

La finalitat del Pla director d’oncologia és la de reduir l’impacte de la malaltia en la 

nostra societat: 

 

● Reduir la incidència del càncer i la mortalitat que hi està associada. 

● Millorar l'accessibilitat al diagnòstic precoç i al tractament apropiat. 

● Millorar la qualitat de vida al llarg de tot el procés oncològic: prevenció, 

diagnòstic, tractament, seguiment i cures pal·liatives. 

● Millorar la informació als ciutadans, professionals, gestors i polítics. 

Aquesta finalitat es concreta en accions centrades en les estratègies clàssiques de 

prevenció primària, cribratge, atenció oncològica (diagnòstic i tractament), cures 

pal·liatives  sistemes d’informació i recerca. 

 

Un aspecte que desenvolupa el Pla Director a Catalunya des del seu inici, és el 

suport a la implementació de l’atenció psicooncològica, que ha estat promoguda tant 

amb la disponibilitat de professionals en centres de referència com amb el 

desplegament d’un model de treball acordat amb els professionals i la implicació de 

centres i associacions de voluntaris i pacients en aquest àmbit de treball. Es aquest 

sentit, es pot afirmar que es disposa d’una xarxa de professionals que cal promoure 

i a la qual cal continuar donant suport, amb l’objectiu de promoure una major 

capacitat de diagnòstic del risc de problemes psicològics i una major adaptació del 

recurs de suport a les necessitats diferents dels pacients. 

 

3.3. Enquesta 

Inicialment vaig plantejar-me la idea de fer una entrevista amb els metges, per tenir 

més informació que no pas el resultat d’una enquesta, però ho vaig desestimar per 

la situació sanitària de pandèmia. 

Per tant, vaig definir una enquesta mitjançant l’aplicació “Formulari Google” 

plantejant un total de 14 afirmacions, a les quals els facultatius dels Serveis 

d’Oncologia Mèdica i Hematologia Clínica havien de mostrar el seu grau 

d’acord/desacord. Les 14 afirmacions, he considerat que són suficientment 

representatives per poder obtenir un feedback prou consistent dels facultatius, per 

poder contrastar la meva hipòtesi de treball. També s’ha considerat una enquesta 
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senzilla i resumida per facilitar la màxima participació de professionals. Malgrat en 

un principi vaig pensar que la situació actual de pandèmia i la pressió i saturació 

dels serveis sanitaris no serien favorables perquè els metges participessin en la 

meva enquesta, la resposta ha resultat ser molt satisfactòria.   

 

La mostra objectiva es va definir en una llista de 43 professionals en l’especialitat 

d’oncohematologia, de tota la xarxa de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i he rebut 

resposta de 24 professionals, que representa un 55,8% del total de la mostra 

objectiu. La llista dels metges no es pot publicar per compliment de la Llei de 

Protecció de Dades i per altra banda el sistema de Google Forms no ens permet 

vincular cada metge amb l’enquesta realitzada, ja que la recepció dels resultats de 

les enquestes no detalla el remitent. 
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A partir d’aquestes afirmacions, s’ha obtingut els següents resultats: 

 

Aquests gràfics circulars mostren la distribució de les respostes de cada pregunta. 

Sense cap anàlisi estadística, es pot apreciar de manera visual que en general la 

majoria de respostes estan completament o parcialment a favor amb les afirmacions 

que suporten la hipòtesi (amb algunes excepcions). 
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3.4. Matrius de dades 

 

Per tal de poder valorar els resultats obtinguts a partir de l’enquesta d’una manera 

més agregada, he elaborat una anàlisi estadístic bàsic mitjançant matrius de dades 

qualitatives/quantitatives  i uns gràfics explicatius on està recollida  i classificada tota 

la informació del resultat de l’enquesta de forma ordenada. A partir d’aquestes 

dades he pogut interpretar els resultats i extreure les meves pròpies conclusions. 

 

A continuació, es presenten les matrius realitzades a partir de les dades obtingudes 

de l’enquesta. 

 

3.4.1. Matriu 1 

 

La Matriu 1 inclou la combinació de totes les respostes a les preguntes de tots els 

metges enquestats (és una matriu de 24 x 14). On 24 files són els enquestats i 14 

columnes són les preguntes. 

 

Les respostes es presenten amb els següents codis abreviats: 

 

CODI RESPOSTA 

AC  d’acord 

PAR parcialment d’acord 

DES desacord 

 

           NC            no contesta 

           OTR altres 
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Totes les preguntes, excepte la 6 i la 7, tenen com a opció de resposta acord / 

parcialment d’acord / desacord.  

 

- L’afirmació 6 té les opcions de sempre / depèn / no. En aquest cas, per 

homogeneïtzar la resposta s’ha determinat assignar: sempre (d’acord), depèn 

(parcialment d'acord)  i no (desacord).  

 

- L’afirmació 7 té tres opcions: si / no / i havia la possibilitat de posar la mateixa 

resposta de l’enquestat en format de comentari. S’ha determinat assignar: si 

(d’acord), no (desacord), i en el cas d’aquesta enquesta en concret, només hi 

ha hagut un enquestat que ha decidit posar un comentari el qual s’ha decidit 

comptar com a parcialment d’acord.  

Cito textualment la seva resposta: “Primer cal demostrar de forma sòlida que 

aquesta atenció millora la qualitat de vida o supervivència dels pacients, que 

és possible, però crec que no està demostrat de forma robusta i imparcial”. 
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Matriu 1: Resultat qualitatiu de l’enquesta  
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3.4.2. Matriu 2 

 

A partir de la Matriu 1, he decidit transformar les variables qualitatives en variables 

quantitatives en la Matriu 2, de manera que puc agregar el resultat per enquestat 

(anàlisi per línia) i per afirmació / pregunta (anàlisis per columna) . La Matriu 2, té la 

mateixa estructura que la Matriu 1  (24 x 14): files (enquestats) i columnes 

(afirmacions).  

La valoració de cada codi és la següent: 

 

CODI       VALOR 

DES 0 

PAR 1 

AC 2 

 

L’objectiu d’aquesta assignació de valors és poder obtenir un resultat agregat del 

percentatge d’acord: 

 

1) Per cada enquestat (sobre el total d’afirmacions) 

2) Per cada afirmació / pregunta (del total d’enquestats) 

3) Pel total d’enquestats i afirmacions 

 

He considerat que totes les preguntes tenen la mateixa importància i ponderen igual 

respecte al resultat total.  

La formulació de totes les afirmacions és en el mateix sentit de corroborar que la 

intervenció dels psicooncòlegs és positiva. És per això que com més alt el 

percentatge d’acord total, més arguments per validar la meva hipòtesi. 
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Matriu 2: Resultat quantitatiu de l’enquesta  
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3.4.3. Valoració de cada enquestat a totes les afir macions (anàlisis per línia) 

 

Exemple: en l’enquestat número 2, la suma de valors de totes les seves respostes 

és de 26 d’un màxim total de 28.  

El màxim de 28 es calcula com = 14 respostes x 2 punts en cas d’estar d’acord en 

totes les afirmacions). 

 

% d’acord  = valor total enquestat / valor màxim 

 

100%   =    28 punts  ------->  acord completament 

    0%   =      0 punts  ------->  desacord completament 

 

Exemple: en el cas de l’enquestat 2, el percentatge d’acord és 26/28 = 93% d’acord6 

 

3.4.4. Valoració de cada afirmació per tots els enq uestats (anàlisis per 

columna) 

 

Exemple: en l’afirmació 1, la suma de valors de totes les seves respostes és de 46 

d’un màxim total de 48 (24 enquestats per 2 punts en cas d’estar tots els 

enquestats). 

 

% d’acord  = valor total afirmació / valor màxim 

 

100% =  48 punts -------->   acord completament 

    0% =    0 punts  ---------> desacord completament 

 

En el cas de l’afirmació 1, el percentatge d’acord és 46/48 = 96% d’acord 

 

 

 

                                                
6 * En el cas de l’enquestat 1, aquest ha deixat dues afirmacions sense contestar i per tant el seu 
màxim enlloc de ser 28 és 24 (és l'únic enquestat que ha deixat afirmacions en blanc). 
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3.4.5. Valoració total 

 

Sumant els resultats de tots els enquestats i de totes les preguntes, obtenim el 

resultat total agregat del % d’acord de la mostra. La suma del total de valors 

obtinguts és de 505, i el màxim total és de 668. Per tant: 

 

% d’acord total  = �7 valors totals / �valors màxims = 505 / 668 =  76% 

 

El resultat del 76% d’acord, representa un percentatge elevat d’acord dels 

professionals facultatius oncohematològics amb les afirmacions realitzades que se’ls 

ha plantejat. 

En la Matriu 2, s’han acolorit els percentatges d’acord màxims i mínims tant des del 

punt de vista dels enquestats, com del punt de vista de les afirmacions.  

 

- Enquestats: 

Hi ha un màxim de 96%: l’enquestat 9 

Hi ha un mínim de 43%: l’enquestat 11. 

Rang: 53% 

- Afirmacions: 

Hi ha un màxim de 98%: afirmació 7. 

Hi ha un mínim de 40%: afirmació 14. 

Rang: 58% 

 

En el cas dels resultats dels enquestats, al ser anònim el “Formulari Google”, no puc 

identificar cap atribut de l’enquestat com el sexe, edat, estudis, centre de treball… 

per tant, a escala d’enquestats no puc treure cap conclusió dels resultats per cap 

d’aquests atributs. 

En el cas de les afirmacions, en canvi, sí que puc valorar el resultat d’acord amb 

cada pregunta en funció de com està formulada o contingut d’aquesta. 

                                                
7 * Aquest símbol significa “sumatori de valors”. 
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Mitjana: 76% 

 

En aquest gràfic es representa a l’eix X els enquestats i a l’eix Y el % d’acord total de 
cadascú. Es presenta ordenant els enquestats de menys a més % d’acord.  

Fent un tall al 70%: 

- Podem observar que 16 metges que representen un 67% del total, tenen una 
opinió global de 83% d'acord amb rang (71% al 96%). 
 

- Podem observar que 8 metges que representen un 33% del total, tenen una 
opinió global de 62% d'acord amb rang (43% al 68%). 
 

- El percentatge promig total és 76% i la variància 1.7% (dispersió baixa). 
 

- La desviació més significativa és l’enquestat 11 amb la valoració més baixa 
d’un 43% (desviació de -33% respecte al promig 76% i desviació de -14% 
respecte a l’enquestat 4 amb la segona valoració més baixa 57%). 
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En aquest gràfic es representa a l’eix X les afirmacions / afirmacions i a l’eix Y el % 
d’acord total de cadascuna.  

Fent un tall al 70%: 
 

- Podem observar que 10 afirmacions que representen un 71% del total 
d’afirmacions, els metges tenen una opinió global de 85% d'acord amb rang 
(71% al 98%). Afirmacions (1,2,4,5,7,8,9,11,12,13). 

 

- Podem observar que 4 afirmacions que representen un 29% del total, els 
metges tenen una opinió global de 53% d'acord amb rang (40% al 63%). 
Afrimacions (3,6,10,14). 
 

- La desviació més significativa es dóna a l’afirmació 14 amb la valoració més 
baixa d’un 40% (desviació de -36% respecte al promig 76%). Aquesta 
afirmació 14 vincula el nivell sociocultural del pacient en la reticència a 
accedir a la intervenció psicooncològica. 
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3.5. Gràfic de dispersió 

El següent gràfic està realitzat mitjançant l’aplicació de la web de “ClustVis”,  una 
eina que permet visualitzar l’agrupació de dades multivariants. Només important les 
dades de la matriu 2, l’aplicatiu automàticament mitjançant tècniques estadístiques 
presenta la dispersió de les dades. En el nostre cas representa gràficament si 
l’opinió dels diferents facultatius enquestats està molt dispersa (hi ha molta variació 
respecte a la mitjana) o  en cas contrari està molt concentrada (tots opinen amb 
poca variació respecte la mitjana). 

Concretament, aquesta imatge representa un gràfic de dispersió el qual serveix per 
resumir les variables en dos eixos i poder veure tota la informació de manera clara, 

on cada punt representa una persona enquestada. 

Els valor (0,0) dels dos eixos, és el punt on es maximitza  la concentració dels 
enquestats. 

Com es pot veure de forma gràfica, la majoria de persones enquestades (els punts 
situats a la part centre/dreta del gràfic) ha contestat de manera similar les preguntes 
amb excepció dels dos punts separats més a l’esquerra. És a dir, que la majoria 
estan d’acord amb les afirmacions proposades. 
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3.6. Heatmap 

Com a complement del Gràfic de Dispersió i utilizant la matriu 1 en la mateixa eina 
“ClustVis”, podem presentar automàticament el gràfic Heatmap que segons indica el 
seu nom és un gràfic de calor (blau = fred / vermell = calent). Mentre que el gràfic de 
dispersió mostra un resultat global de concentració d’enquestats, el Heatmap 
presenta també la variabilitat dels resultats en una matriu visual enquestat/pregunta. 

En l’eix X es presenten els enquestats i en l’eix Y es presenten les 
afirmacions/preguntes. 

Com es pot veure, es tracta d’un gràfic composat d’una gradació de colors (del blau 
més intens al vermell més intens). Es valora la variabilitat de les respostes de cada 
enquestat respecte a la mitja.  

- Blau intens / fred: significa una gran variació respecte a la mitjana per la part 
baixa, és a dir, grau de desacord amb l’afirmació molt més que la mitjana. 
Exemple: enquestat 11 a la pregunta 7 (en aquesta pregunta 23 han 
contestat d’acord 2, i només l’11 ha contestat 0 desacord). 

- Blau o vermell suau : significa certa divergència poc relativa respecte a la 
mitja. 

- Vermell intens / calor : significa una gran variació respecte a la mitja per la 
part alta, és a dir, grau d’acord amb l’afirmació molt més que la mitja. 
Exemple: enquestats 1,2 i 12 a la pregunta 6 (la majoria ha contestat 
parcialment d’acord però aquests tres han contestat totalment d’acord. 

 

Com he comentat anteriorment, en el gràfic de dispersió, els enquestats estan 
agrupats de manera que la majoria contesta de manera similar, excepte dos 
individus en concret (4 i 11).  Analitzant el Heatmap, la diferència que hi ha entre els 
dos grups, el format per la majoria d’individus i el format per aquests dos individus 
més divergents, es troba en les afirmacions número 1, 2, 8, i 9, on els 2 individus 
tenen una opinió molt diferent de la mitjana de la resta d’individus. El grup majoritari 
està   molt a favor d’aquestes qüestions, mentre que el grup de dos està en contra.  

Adicionalment la divergència de l’individu 11 és molt clara en la pregunta 7, on tots 
els enquestats estan amb una valoració d’opinió 2 (d’acord) excepte ell que té 
valoració d’opinió 0 (desacord). 

Es pot comprovar que el color predominant del gràfic és vermell moderat o intens, 
confirmant que l’opinió dels enquestats és majoritàriament d’acord amb les 
afirmacions de l’enquesta. 
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4. CONCLUSIONS 

Per finalitzar el Treball de Recerca, s’exposen les principals conclusions que he 
obtingut analitzant tota la informació (tant teòrica com pràctica) que he treballat 
durant el procés de recerca: 

Tot i els grans avenços científics actuals, el càncer segueix sent una de les malalties 
amb una taxa de mortalitat més altes en el món i és per això que un diagnòstic de 
càncer  és considerat a priori per la societat  com un pronòstic d’una mort segura a 
curt termini, amb l’impacte físic i emocional que comporta. 

La paraula càncer segueix sent avui en dia una paraula “tabú”. Des del moment del 
diagnòstic, és sabut que el tractament serà llarg i dur, amb un deteriorament físic 
important, que provocarà un daltabaix emocional en el pacient i el seu entorn 
familiar més proper.  

Els models de Sporken i Kübler Ross defineixen unas fases  en les que els pacients 
passen per uns processos psicològics que defineixen els seus comportaments i 
reaccions  (inseguretat, temor, depressió, negació, acceptació, etc). Cal destacar 
que aquestes fases son orientatives, tantmateix cada pacient pot tenir reaccions 
diferents. 

El diagnòstic del càncer no només repercuteix al mateix pacient sinó a tot el seu 
entorn tan familiar com social. Degut a l’estat de fragilitat del pacient i depenent en 
quina fase es trobi dins el procés de tractament, hi ha moments on es veu obligat a 
cedir les seves responsabilitats o obligacions a altres membres del seu entorn. En 
alguns casos, les famílies, en aquest tipus de situacions, no són capaces d’adoptar 
diferents rols, és a dir, no saben com reaccionar i actuar davant el pronòstic de la 
malaltia. Per exemple, en el cas que un dels progenitors tingui càncer, l’altre s’haurà 
de fer càrrec de tot el sistema familiar, ja sigui sol o amb ajuda però sense la 
presència de la seva parella, cosa que pot generar uns certs conflictes. És per això, 
que pren importància la figura del psicooncòleg com a professional de suport 
psicològic i emocional en totes les fases del tractament, no només en la fase de 
tractament mèdic, sinó en la preparació emocional i acompanyament en els 
moments del final de la vida. Aquest suport psicològic variarà en funció de l’edat, del 
grau de gravetat del pacient i de l’estat emocional del pacient i el seu entorn. 

Les entrevistes amb les dues psiconcòloques posen en valor la tasca d’aquest 
col.lectiu i el seu objectiu de fomentar la qualitat de vida, tant en el procés curatiu 
com en el moment de malaltia avançada o en els moments de final de la vida. Anys 
enrere hi havia una carència evident d’una estructura organitzada de suport 
psicològic professional al pacient, donant tota la importància al tractament purament 
mèdic. Tanmateix la situació ha evolucionat favorablement en aquest sentit i 
actualment hi ha una important sensibilització del col·lectiu mèdic respecte a com 
n’és de traumàtic rebre un diagnòstic associat a patiment i/o mort. Això fa que desde 
la vessant clínica es vegi el psicooncòleg com a un col·laborador que, entre d’altres 
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coses,  ajuda a que el pacient tingui una major adherència al tractament i una millor 
actitud i tolerància al mateix.    

La importància de l’atenció psicooncològica es fa palesa en el Pla Director 
d’Oncologia de Catalunya, que des de l’inici desenvolupa la implementació d’aquest 
suport, disposant d’una xarxa de professionals en aquest àmbit en centres de 
referència i desplegant un model de treball organitzat amb la implicació dels 
professionals, centres, associacions de voluntaris i pacients. 

Després d’haver realitzat una enquesta a un grup significatiu de facultatius 
oncohematològics de les xarxes d’hospitals de l’Institut Català d’Oncologia, i un 
anàlisi estadístic basat en les seves respostes, el resultat obtingut ha estat una 
valoració mitjana d’un 76% d’acord en vers la hipòtesi de treball. L'opinió majoritària 
dels facultatius és favorable a l'ús de teràpies complementàries durant el procés de 
tractament de la malaltia i consideren que la intervenció dels psicooncòlegs té un 
impacte positiu en l’evolució del tractament en tots els aspectes. 

Les tècniques estadístiques tant de càlcul matricial com de representació gràfica, 
han estat fonamentals a l’hora d’ordenar, analitzar i interpretar els resultats de 
l’enquesta.  Cal remarcar el feedback positiu per part dels facultatius professionals 
oncohematològics a l’hora de recollir les dades necessàries per tal de corroborar la 
meva hipòtesi, malgrat la pandemia i la nombrosa càrrega asistencial derivada. 

Per acabar, voldria fer una reflexió global en el sentit que els avenços científics i 
tecnològics han d’anar sempre acompanyats d’avenços socials. En el cas de les 
malalties i en particular de les malalties oncològiques, encara que la taxa de 
supervivència ha evolucionat molt favorablement, segueixen tenint una taxa de 
mortalitat rellevant, i per tant socialment segueixen sent percebudes amb molta por. 

Els diagnòstic i tractament mèdic d’aquestes malalties posa al pacient i el seu entorn 
en un estat emocional delicat. L’objectiu no ha de ser únicament curar la malaltia 
clínicament si no també assegurar una qualitat de vida emocional tant en el procés 
de curació com posteriorment. En aquest punt és on es fa palesa la ’importància de  
disposar de professionals de la psicooncologia que puguin donar suport a gestionar 
aquest procés. 
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6. ANNEXOS 

6.1 Annex 1.                            

La primera entrevista, ha estat realitzada a la Doctora Milagros Bárez Villoria, 

psicòloga clínica de la Unitat de Psicoologia de l’Institut Català d’Oncologia - 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

     1. Quina motivació la va fer escollir aquest àmbit  de la Psicologia? 

Inicialment em vaig interessar per la Psicologia Clínica com a formació i 
especialitat general.  Com a sub-especialitat vaig aprofundir i treballar els primers 
anys en teràpia sexual i de parella. Però a l’hora de plantejar-me fer recerca i la 
meva tesis doctoral vaig orientar-me cap a la Oncologia ja que vaig interpretar 
que era un àmbit en el qual la psicologia podia oferir una gran ajuda en afavorir 
l’adaptació a la situació difícil d’afrontar-se a un diagnòstic i un procés de 
tractament molt dur, alhora de fomentar qualitat de vida, tant en procés curatiu 
com en aquelles situacions de malaltia avançada o de final de vida. 

Així doncs, tot i que inicialment no em vaig decantar per aquesta especialitat 
perquè pensava que calia prèviament una bona formació en psicologia clínica, 
després de fer la meva tesis doctoral i de percebre que tenia prou formació, 
coneixement de la malaltia oncològica i recursos clínics per tractar pacients 
oncològics vaig escollir-la, durant uns anys  compartint-la amb  atenció en 
psicologia clínica i  ja en els darrers 11 anys com a pràctica professional 
específica  a l’ICO. 

2. Ha canviat molt la Psicooncologia des que va com ençar a exercir? 

Vaig començar a veure pacients oncològics a  l’Institut Dexeus al voltant de 
1993, per tant fa  més de 25 anys, i efectivament ha canviat força.  

D’entrada perquè el col·lectiu mèdic s’ha sensibilitzat respecte a  com  de 
traumàtic és rebre un diagnòstic tant associat a patiment i mort, on la  
Psicooncologia fomenta la col·laboració del pacient i no només afavoreix una 
millor adherència al tractament sinó també una millor actitud i tolerància cap el 
mateix.  

Així mateix, en augmentar l’esperança de vida és primordial propiciar l’adaptació 
al procés i una bona  qualitat de vida, objectius bàsics de la Psicooncologia. 

En situacions de malaltia avançada la Psicooncologia ajuda a pacient i família a 
gestionar el sofriment, a que la persona pugui deixar temes en ordre, acomiadar-
se dels éssers estimats, fomentar la cura i l’acompanyament  i prevenció de dol 
patològic. 

3. Què li aporta aquesta feina que associa dos teme s encara considerats 
tabús per gran part de la societat, com ara el cànc er i el distress 
emocional?  
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Aporta la satisfacció de poder ajudar a les persones que pateixen ansietat, por, 
tristesa per haver-se d’enfrontar  a la malaltia i els seus tractaments. També 
percepció d’utilitat a nivell comunitari i social per contribuir a trencar amb els 
tabús. 

4. Creu que la presència del professional de la Psi cooncologia és 
necessària en tot el procés de la gestió de la mala ltia? (ser-hi present des 
del diagnòstic inicial, fins al final del procés as sistencial)? 

No sempre és necessari el suport Psicooncològic. Hi ha persones que tenen 
recursos propis i del seu entorn per afrontar-se de manera adaptativa a la 
malaltia en cadascuna de les seves fases.   

Però sí que és cert  que  la psicologia pot ser de gran ajuda en aquells casos on 
fallin els recursos, des del diagnòstic fins a etapes avançades de la malaltia i al 
final de la vida. 

5. Considera que la resta de professionals implicat s en el procés 
assistencial valoren la seva feina? 

En general sí:  

Pel metge és un recurs complementari a la seva tasca i que afavoreix 
l’adherència als tractaments, el benestar i la qualitat de vida dels pacients.   

Per infermeria complementa la tasca de cura 

Per Treball Social és un complement en l’avaluació de la relació familiar, del 
suport de diferents familiars i dels recursos que poden necessitar pacient i 
família. 

6. Les seves opinions en les reunions multidiscipli nars, són tingudes en 
compte de la mateixa manera que ho són les d’altres  professionals? 

Depèn del context.  

Hi ha reunions o comitès molt mèdics-organicistes on la base és el tractament  i 
l’efectivitat del mateix, i en aquests contexts, només serà atesa la valoració 
psicològica si el factor emocional determina el poder aplicar un tractament 
específic o l’adherència que el pacient faci al mateix. 

Hi ha reunions o comitès on la part psicològica és més considerada , per tractar-
se de localitzacions tumorals en les quals a part dels tractaments, també s’ha de 
tenir en compte seqüeles, com per exemple d’imatge corporal, com serien els 
comitès de patologia mamària...També quan hi ha algun canvia o limitació en 
funcions bàsiques com la ingesta o les deposicions  [tumors gàstrics i/o 
intestinals]. 

7. Quin percentatge de persones diagnosticades de c àncer són atesos/es 
per un/a professional psicooncòleg? 
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Segons les estadístiques generals, al voltant d'un 30% dels pacients diagnosticats 
i tractats per un càncer poden presentar algun tipus de trastorn psicològic i 
d’adaptació.  

8. En quin moment del procés oncològic és més habit ual que el/la 
professional atengui un/a pacient? 

Sovint davant l’impacte inicial del diagnòstic i davant la incertesa del pronòstic. 

També davant d’una recidiva recaiguda 

En situació d’ingrés 

En situació de malaltia avançada o propera  a final de vida. 

9. El mateix pacient pot demanar una consulta a la Unitat de Psicooncologia 
o és el/la facultatiu/va el que la sol·licita. Quin  és el temps mig de resposta 
en cas de petició de consulta? 

En la nostra organització la demanda acostuma a ser compartida: la pot suggerir 
el professional [metge, infermer/a, Treballador/a social o dietista], davant la 
percepció d’alguna dificultat del pacient o de la seva família per afrontar i adaptar-
se a la malaltia, o pot ser per iniciativa o demanda que faci el propi pacient o el 
familiar. 

En qualsevol cas, són els professionals els que cursen la interconsulta o petició 
en l’àmbit de consultes externes. 

A la planta, no obstant, si que es pot donar el cas de peticions directes per part de 
pacients o familiars al psicòleg, tot i que el més usual és que les interconsultes 
també siguin demanades per metges o infermers/es. 

Es considera que una interconsulta a consultes externes ha de ser resposta i 
realitzada la visita no més enllà de 15 dies, i en la planta d’hospitalització s’ha 
d’haver realitzat la visita en un màxim de 48 hores. 

10. Es pot fer una intervenció psicològica a un/a p acient, si aquest/a no vol 
ser atès/a? 

No. Mai hem de forçar la nostra intervenció.  

Com a molt, si un pacient acudeix a la consulta expressant que ve només perquè 
algun familiar li ha suggerit i l’ha portat sense ell voler-ho o considerar no 
necessitar-ho, li podem explicar en que consisteix el nostre suport i facilitar el 
nostre contacte per si el algun moment pot canviar el seu parer i necessitar el 
nostre suport. 

11. Utilitzen tècniques alternatives com a ajut al tractament psicològic 
(exercicis de respiració, ioga…), per tal d’afavori r un millor control de les 
emocions? 



Intervenció psicooncològica en els pacients oncohem atològics   
_________________________________________________________________________________ 

83 

Sí. Una part fonamental de la nostra intervenció es basa en la orientació 
psicoterapèutica cognitiu-conductual on es proporcionen tècniques i estratègies, 
tant de conducta com cognitives, per afavorir l’afrontament i l’adaptació. La 
relaxació basada en la respiració,  la tensió i distensió muscular,  la visualització 
guiada, la meditació, exercicis del ioga o mindfulnesss,  sovint són eines que 
proposem i ensenyem als nostres pacients. 

12. El canvi d’imatge física derivat del procés de la malaltia, pot ser 
considerat un factor rellevant, per tal de demanar una consulta al/la 
professional? 

Sí. Especialment en situacions de mutilacions com mastectomies en càncer de 
mama, afectació  facial en càncers de cap i coll...quan es modifiquen  funcions 
bàsiques en l’alimentació o en les deposicions com en càncers gastrointestinals 
que requereixen colostomies o ileostomies...en situacions de modificacions 
importants de pes... 

13. Quins són els tres trastorns emocionals més fre qüents que pateixen els 
malalts de càncer? 

Trastorns d’ansietat. Trastorns depressius. Trastorns del son. 

14. Quan parlen de “pacient de segon grau”, referit  a l’àmbit familiar del/la 
pacient, a què es refereixen? 

Que no forma part del nucli familiar. 

15. Quina és la reacció més comuna que tenen els pa cients recent 
diagnosticats de càncer que arriben a la seva consu lta? Varia en funció de 
en quin moment del procés es trobin? 

Les persones recent diagnosticades sovint expressen ansietat, por davant la 
incertesa pronòstica, por a la mort, a patir amb els tractaments, preocupació per 
com afectarà la situació de malaltia a la seva família, especialment als més petits 
o als més grans. 

16. Quin percentatge de consultes aproximat els fan  des de la Unitat de 
Consell Genètic?  

Crec que entre un 10 i un 20 %. 

17. El suport familiar és necessari per a ajudar a la persona diagnosticada? 
Em podria dir tres coses que mai hauríem de fer qua n tractem d’ajudar a 
conviure amb la malaltia? 

El suport de la família és essencial en l’afrontament adaptatiu a la malaltia 
oncològica. Per una banda per la part emocional, d’acompanyament, estimació i 
per altra banda per les situacions en que el pacient té algun tipus de limitació o 
dependència en les activitats bàsiques de la vida diària. 
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Coses que no s’han de fer:  

● Minimitzar el malestar emocional del pacient, el dolor. 
● Pressionar perquè no estigui trist o enfadat i dir-li que no plori [no 

permetre la seva expressió emocional]. Però tampoc aguantar maltracte 
del pacient als familiars per descarregar contra ells la seva frustració o 
ansietat. 

● Amagar-li informació mèdica al pacient  quan la demana [protecció 
informativa – conspiració de silenci]. 

18. És possible tractar el familiar d’un pacient di agnosticat, quan el mateix 
pacient no ho ha necessitat? 

Sí. Sovint fem suport a les parelles o fills. 

19. En la seva experiència, què genera més por en u na persona recentment 
diagnosticada, el procés mèdic al qual s’ha de sotm etre (radioteràpia, 
quimioteràpia, efectes adversos…), o enfrontar-se a mb la pròpia mortalitat? 

Crec que les dues coses, ja que els humans tenim dos instints bàsics: el de 
supervivència i el del plaer. Quan preguntem als pacients què els preocupa, una 
part d’ells responen que patir i una altra part el morir. No sabria estimar els 
percentatges de cada opció, però crec que són similars… 

20. Una persona diagnosticada que no ha volgut segu ir cap tractament 
mèdic , pot tenir ajut de la Unitat de Psicooncolog ia en l’acompanyament 
de la malaltia i en la situació de darrers dies? 

Sí, és clar. El pacients tenen dret a escollir  en qualsevol moment del procés no 
fer tractaments, però igualment poden necessitar i beneficiar-se del suport 
picooncològic per afrontar moments difícils, deixar temes en ordre i acomiadar-se 
dels seus éssers estimats. També es pot beneficiar la seva família. 

21. La irrupció de la tecnologia (consulta virtual) , ha afavorit l’accés del 
pacient a les consultes o, és més convenient foment ar les visites 
presencials? 

Sempre la visita presencial és preferible. Però actualment, davant la situació de 
pandèmia l’alternativa on-line i telefònica és adient. En aquest moment el més 
recomanable seria alternar visites presencials amb virtuals. 

22. Creu que en un futur altres patologies crònique s es podrien afavorir de 
la mateixa atenció psicològica, que actualment disp osen les persones 
diagnosticades de càncer? 

Sí, és clar. De fet hi ha molta bibliografia sobre el suport psicològic a pacients 
amb patologies coronàries, renal,  diabetis, malalties neurològiques, etc. 

En el nostre context existeix un Màster a la UAB sobre Psicologia Clínica i 
Medicina Conductual [s’entén la Medicina conductual com l’aplicació de 
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tècniques conductuals i cognitives perquè els pacients facin un afrontament 
adaptatiu davant de patologies o malalties i que puguin modificarà actituds i 
conductes per aquest fi]. 

6.2 Annex 2. 

La segona entrevista, va ser realitzada a la Doctora Sònia Fuentes i Sanmartín, 
psicòloga clínica a la Unitat de Psicooncologia de l’Institut Català d’Oncologia - 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

1. Quina motivació la va fer escollir aquista àmbit  de la Psicologia?  
 
Quan era molt jove i estudiava, treballava d’auxiliar d’infermeria per pagar-me 
els estudis i estant en contacte amb pacients amb càncer vaig detectar la 
necessitat de psicòlegs que fessin suport al pacient i al familiar. Llavors no hi 
havia gairebé… 
 

2. Ha canviat molt la Psicooncologia des que va com ençar a exercir?   
 
En part si,  degut a la pròpia evolució de la societat, actualment i des de ja fa 
uns any, existeixen apps adreçades a detectar i cribar malestar emocional en 
pacients oncològics; també comptem amb teràpia de grup on line entre 
d’altres recursos,  tot això ens fa valorar com ha canviat tot....,però quan 
estàs a soles amb el pacient, en la intervenció psicoterapèutica presencial,  la 
relació és la mateixa que la que s’establia anteriorment. 
 

3. Què li aporta aquesta feina que associa dos teme s encara considerats 
tabús per gran part de la societat, com ara el cànc er i el distress 
emocional?  
 
A mi personalment la feina m’aporta moltíssimes coses, la majoria d’elles 
aspectes positius que sumen a la vida d’una, m’aporta molta satisfacció i 
sobretot el saber que és la meva manera d’ajudar a una altra persona, en 
aquest cas,  malalta de càncer i que pateix molt psicològicament. M’aporta 
aprenentatge cada dia de la vida, els millors mestres que he tingut han estat 
els propis pacients… 
 

4. Creu que la presència del professional de la Psi cooncologia és 
necessària en tot el procés de la gestió de la mala ltia? (ser-hi present 
des del diagnòstic inicial, fins al final del procé s assistencial)?  
 
El psicòleg és necessari quan fa falta, i això no depèn tant del moment dels 
procés (tot i que la bibliografia a nivell científic considera molt importants la 
presència de psicòleg en el moment del diagnòstic, un cop finalitzats els 
tractaments i davant una recaiguda), sinó de la manca o necessitat d’activar 
recursos davant la situació de la malaltia, i/o quan el pacient o familiar pateix 
un estancament a nivell psicològic. 
 

5. Considera que la resta de professionals implicat s en el procés 
assistencial valoren la seva feina?   
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En general podria dir-te que si, que actualment es valora la feina del 
psicooncòleg, sobretot si mirem enrere, ja que al principi de la Psicooncologia 
a Catalunya i a Espanya (anys 85/90), es desconeixia i no es valorava tant. 
Per altra banda, encara falta un bon tram del camí per recórrer…., encara hi 
ha professionals que els hi manca respecte cap a d’altres professions no 
mèdiques,  que es desenvolupen també en entorns mèdics i molt jeràrquics. 
 

6. Les seves opinions en les reunions multidiscipli nars, són tingudes en 
compte de la mateixa manera que ho són les d’altres  professionals?  
 
Son tingudes en compte,  això si. Si més no , tenim l’oportunitat d’expressar, 
de posar veu a la part psicològica de la persona malalta de càncer, de 
representar aquesta part de la persona.... Ara bé, no ens enganyem…., 
encara anem a la cua….falta seguir fent feina..! 
 

7. Quin percentatge de persones diagnosticades de c àncer són atesos/es 
per un/a professional psicooncòleg?   
Al voltant del 40750% de pacients amb càncer desenvolupen un trastorn 
psiquiàtric; majoritàriament es tracta de trastorns adaptatius, trastorns 
depressius i trastorns d’ansietat. 
 

8. En quin moment del procés oncològic és més habit ual que el/la 
professional atengui un/a pacient?  
 
En el moment del diagnòstic especialment i davant les recaigudes i la fi de 
vida (se’n demana molt en aquest moment del camí). 
 

9. El mateix pacient pot demanar una consulta a la Unitat de 
Psicooncologia o és el/la facultatiu/va el que l’ha  sol·licita. Quin és el 
temps mig de resposta en cas de petició de consulta ?  
 
Les dues coses,  nosaltres, a l’ICO , treballem mitjançant un model 
d’interconsulta, en el qual és el facultatiu qui , arran d’uns criteris especificats 
per l’equip de Psicooncologia,  deriva al pacient. Tanmateix, el pacient pot 
demanar una 1era visita si ho considera i nosaltres valorem la necessitat 
clínica posterior o derivem al recurs necessari d’acord amb la persona… 
 

10. Es pot fer una intervenció psicològica a un/a p acient, si aquest/a no vol 
ser atès/a?  
 
No , no s’hauria de fer. No podem fer una intervenció a qui no desitja la 
nostra intervenció clínica, aniria en contra del dret del pacient i , a més a més, 
podria ser iatrogènic per ell. 
 

11. Utilitzen tècniques alternatives com a ajut al tractament psicològic 
(exercicis de respiració, ioga…), per tal d’afavori r un millor control de 
les emocions?   
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A veure; els exercicis de respiració, la relaxació, etc…no son tècniques 
alternatives, sinó eines que formen part de les teràpies psicològiques que 
exercim els psicòlegs. Tanmateix i respecte a teràpies complementàries , que 
no “alternatives”, hi ha algunes que son molt útils i beneficioses i que , tenen 
treballs bibliogràfics que les avalen científicament,  però encara continuen 
despertant rebuig per part del col·lectiu mèdic especialment. 
 

12. El canvi d’imatge física derivat del procés de la malaltia, pot ser 
considerat un factor rellevant, per tal de demanar una consulta al/la 
professional?  
 
En molt casos si. El càncer i especialment els seus tractaments, comporten 
sovint,  molt canvis en la imatge de la persona. Tanmateix molts pacients 
acaben desenvolupant una alteració de la imatge corporal que sovint és motiu 
de consulta a la nostra unitat. Cal tenir en compte que la nostra societat dona 
excessiva importància a la imatge de la persona, a la carcassa… 
 

13. Quins són els tres trastorns emocionals més fre qüents que pateixen els 
malalts de càncer?   
 
L’ansietat i la depressió; també els trastorns adaptatiu, és a dir aquells 
trastorns que esdevenen arran de lo succeït,  però que a nivell emocional,  la 
gestió de les emocions s’escapa del control del pacient i li provoca malestar 
emocional elevat. 
 

14. Quan parlen de “pacient de segon grau”, referit  a l’àmbit familiar del/la 
pacient, a què es refereixen?  
 
La família, i concretament el cuidador principal, és tan important com el 
pacient. El cuidador principal és qui s’encarrega d’acompanyar al pacient de 
tenir-ne cura…sovint es detecta mes ansietat en el familiar acompanyant, el 
cuidador que en el propi pacient….Per aquest motiu,  la nostra feina també va 
adreçada a oferir suport i tractar als familiars que ho precisen. 
 

15. Quina és la reacció més comuna que tenen els pa cients recent 
diagnosticats de càncer que arriben a la seva consu lta? Varia en funció 
de en quin moment del procés es trobin?   
 
La reacció més comunica és l’ansietat,  el nerviosisme, i especialment el 
plor…..El plor és molt censurat en la nostra cultura…, es continua associant a 
feblesa i debilitat. 
 

16. Quin percentatge de consultes aproximat els fan  des de la Unitat de 
Consell Genètic?   
 
Actualment tenim un nombre de derivacions petit, degut a que tenim un 
volumen tan gran de casos de persones afectades per càncer i necessitades 
de la visita psicològica, que només acudeixen des de Consell genètic els que 
compleixen uns criteris molt concrets i nivells d’ansietat molt elevats….Fa uns 
anys, teníem un programa conjunt mitjançant el qual tots els pacients de 
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consell genètic eren valorats també pel psicòleg; Va ser una feina molt 
interessant. 
 

17.  El suport familiar és necessari per a ajudar a la p ersona diagnosticada? 
Em podria dir tres coses que mai hauríem de fer qua n tractem d’ajudar a 
conviure amb la malaltia?  
 
El suport és necessari per la família si aquesta ho considera, i creu 
necessitar-ho. M’explico: pel fet de tenir un càncer o un familiar amb càncer 
no comporta que a la força calgui un psicòleg....Hi ha persones, famílies, 
grups familiars, que tenen gran quantitat de recursos per fer-hi front de forma 
exitosa i adaptativa, no els hi cal doncs la nostra intervenció. Respecte a les 3 
coses que mai hauríem de dir....” Tranquil, no passa res...”, “No ploris...”, “ 
Fas molt bona cara...!”. 
 

18. És possible tractar el familiar d’un pacient di agnosticat, quan el mateix 
pacient no ho ha necessitat?   
 
Si, i tant! I de fet,  aquesta situació és molt freqüent. Com t’he comentat 
anteriorment,  tot depèn dels recursos que mobilitza la persona (sigui qui 
sigui, pacient,  familiar, …) i del moment vital en el que es trobi. 
 

19. En la seva experiència, què genera més por en u na persona recentment 
diagnosticada, el procés mèdic al qual s’ha de sotm etre (radioteràpia, 
quimioteràpia, efectes adversos…), o enfrontar-se a mb la pròpia 
mortalitat?   
 
Enfrontar-se a la pròpia malaltia ja és afrontar els tractaments mèdics.....el 
que si detectem és que abans d’iniciar els tractaments la persona i entorn 
pateixen gran ansietat. Encara hi ha molt de mite amb el càncer i 
especialment amb la quimioteràpia… 
 

20. Una persona diagnosticada que no ha volgut segu ir cap tractament 
mèdic, pot tenir ajut de la Unitat de Psicooncologi a en l’acompanyament 
de la malaltia i en la situació de darrers dies?  
 
Sí, evidentment. Es tracta d’un dret del pacient que està avui dia legislat. 
 

21. La irrupció de la tecnologia (consulta virtual) , ha afavorit l’accés del 
pacient a les consultes o, és més convenient foment ar les visites 
presencials?   
 
Des del meu punt de vista,  l’accés als nous mitjans, afavoreix sempre la 
comunicació doncs s’ofereixen més canals i la varietat en les modalitats és un 
guany. Ara bé,  en la meva modesta opinió, la visita presencial no substitueix 
la virtual, quan es possible fer-la. 
 

22. Creu que en un futur altres patologies crònique s es podrien afavorir de 
la mateixa atenció psicològica, que actualment disp osen les persones 
diagnosticades de càncer?  
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Crec que sí,  però no ho veig tan futur!, de fet ja fa molts anys que moltes 
malalties cròniques disposen de la intervenció psicològica  igual que en el 
càncer: em refereixo a la SIDA, la diabetis, la cardiopatia,  la malaltia 
hepàtica, algunes malalties neurològiques com l’esclerosi múltiple,  la 
demència d’Alzheimer, la fibromiàlgia, etc…. 

 

 

 

 

 

 


