RESUM REPERCUSSIÓ
Estimació de nous diagnòstics a Espanya l'any 2022:
* Les xifres del càncer. SEOM 2022
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Cada any a Espanya,
entre 4.000 i 5.000 joves
d'entre 15 i 35 anys són
diagnosticats d'una
leucèmia aguda o un
limfoma agressiu, dos
dels principals càncers de
la sang.

Nous diagnòstics
de leucèmies agudes

Nous diagnòstics
de limfomes

Sovint, l'única oportunitat de curació per a
molts pacients de leucèmia o altres
hemopaties és un trasplantament de medul·la
òssia, sang perifèrica o sang de cordó
umbilical (progenitors hemopoètics).
No obstant, 3 de cada 4 pacients no
disposaran d'un familiar compatible.

600

Trasplantaments de cèl·lules mare de la sang de
donant no emparentat fets el 2021.
* Memòria Fundació Josep Carreras - REDMO 2021

DADES INFORME "JOVES I LEUCÈMIA"

400
Participants. Pacients i
expacients diagnosticats
d'entre 18 i 35 anys.

18 participants de grups de
treball i més de 400
respostes a una enquesta
en línia.

Criteris d'inclusió a l'estudi:
Haver estat diagnosticat/da entre els 18 i
els 35 anys.
Haver estat diagnosticat/da de leucèmia
aguda o limfoma agressiu. Si s'ha tingut un
altre càncer de la sang, haver-se sotmès a
un trasplantament de medul·la òssia o
immunoteràpia CAR-T.
Haver estat tractat/da en un hospital a
Espanya.

«Al meu voltant només hi havia
gent gran, sempre. Tens la
sensació constant que, a tu, això
no et tocava. Tothom et mira com
"mira, una noia jove". Els teus
propis pares són més joves que
la gent que està fent la químio
amb tu».
Clàudia, 26 anys en el diagnòstic.
Limfoma de Hodgkin.

Més informació a www.fcarreras.org/jovenesyleucemia

RESUM "IMPACTE EN L'ÀMBIT SOCIAL"

ESTUDIS

20 % pateixen un
comiat o la norenovació.

A gairebé 8 de cada 10, la
malaltia els ha impactat
negativament en l'àmbit laboral.
FEINA

65 % han
d'abandonar o
interrompre la seva
feina durant el
tractament.

8 de cada 10 tornen
a estudiar, encara
que el 20 % han
perdut
convocatòries i el
40 % han de tornar
a pagar les taxes.

Més del 50 %
assenyalen
dificultats físiques
per estudiar
derivades
de la malaltia.

Només 1 de cada 2
va mantenir els
estudis durant el
tractament. Pausa
mitjana de 14
mesos.

65%

L'empresa els ha
donat facilitats.

Després de gairebé dos anys (20 mesos de
mitjana), només 1 de cada 2 (el 53 %) s'ha
reincorporat a la feina i el 30 % ho han fet en
condicions diferents de les que tenien.

El mateix pacient
(48 %) o bé els
seus pares (44 %)
solen fer els tràmits.

40 % van rebre
informació prèvia
sobre tràmits.

87 % els hauria agradat tenir
més informació i ajuda.

TRÀMITS I BAIXES

El 47 % dels pacients afirmen haver trobat dificultats
en intentar sol·licitar un préstec; el 70 % en demanar
una assegurança de decessos, i el 83 % quan
intentaven contractar una assegurança de vida.

HABITATGE

46%

Han hagut de
canviar de
residència per rebre
tractament (23 %
van haver de
canviar de ciutat;
22 % van tornar a
casa dels pares).

44 % han tingut
dificultats per
contractar una
hipoteca.

33 % han tingut
dificultats per
obtenir un contracte
de lloguer.

RESUM "IMPACTE EN L'ÀMBIT FAMILIAR"

FAMÍLIA I
CUIDADORS

PARELLA,
SEXUALITAT I
FERTILITAT

88 % van ser els
pares els qui van
assumir el rol de
cuidadors.

Al 78 % els hauria agradat
rebre informació adequada
sobre possibles
efectes del tractament
relacionats amb la
sexualitat. Només 2 de cada
10 van rebre aquesta
informació.

34 % se senten
desplaçats respecte
a la seva generació.

AMICS

74%

25 % se senten
desplaçats respecte
al seu grup d'amics.

dels membres de l'entorn
del pacient afirmen haver hagut de modificar el seu horari
o ocupació laboral.

Només en 1 de cada 4 casos es va fer
una congelació d'esperma/òvuls; en el
42 % no hi havia temps, però el 34 %
van conèixer tard aquesta possibilitat.

«Són set anys de festes a les quals no has anat, de cafès que no
t'has pres, d'anècdotes que no has viscut… No és culpa de ningú.
Les relacions es panseixen».
Yaiza, 21 anys en el diagnòstic.
Limfoma.

«No pots passar això sola. Sense
els meus pares no hauria pogut.
T'han de cuidar a un nivell que,
amb 23 anys, no t'imagines.
Tornes a tenir 9 anys».
Paula, 22 anys en el diagnòstic.
Leucèmia aguda.

Més informació a www.fcarreras.org/jovenesyleucemia

RESUM "IMPACTE EN LÀMBIT PERSONAL"

GESTIÓ
EMOCIONAL

7 de cada 10 pacients afirmen
que quan van necessitar més el
suport psicològic va ser després
del tractament.

AUTOIMATGE

La meitat dels
pacients han de
buscar ajuda
psicològica pel seu
compte.

L'atenció psicològica es fa necessària
en absolutament tots els moments:
des del primer diagnòstic fins més enllà
de la remissió de la malaltia.

54%

van rebre ajuda
psicològica durant
el procés.

67%

haurien volgut rebre
més suport
psicològic.

«A mi se'm van començar a caure els
cabells a la UCI. No estava conscient. Allà
ningú no va fer res: em van fer una cua i
llestos. Un cop vaig ser a planta, vaig
trucar a una perruquera. Li vaig ensenyar
fotos i em va fer una perruca
supersemblant. Estava molt aconseguida.
Em vaig posar la perruca i estava superbé.
Però el trauma va ser a la recaiguda,
tornar a començar, tornar a veure'm
calba».
Esther, 24 anys en el diagnòstic.
Limfoma no Hodgkin.

El primer cop que veuen que els cauen els cabells és un dels
moments més xocants i traumàtics per a ells (i, sobretot, per a
elles), per a molts és un senyal d'identitat i perdre'ls és
realment dur.

ESTADA
HOSPITALÀRIA

Troben molt a faltar veure
persones de la seva mateixa
edat als hospitals. Per edat ja
no pertanyen a pediatria, però
tampoc no encaixen amb les
persones grans a la unitat
d'hematooncologia d'adults.

Més del 70 % afirmen que al seu hospital s'oferia pocs o
cap d'aquests serveis:
Oferta d'activitats complementàries (meditació, artteràpia...)
Informació sobre sexualitat
Activitats d'oci
Agrupació/accés de pacients joves durant els ingressos
Estètica oncològica
Suport psicològic per al seu entorn

Aquells que troben suport se senten molt agraïts amb
les fundacions que els van posar en contacte amb
altres pacients i els van ajudar a gestionar tot el que
envolta la malaltia. Cal assenyalar que a menys d'1
de cada 10 va ser l'hospital qui el va derivar a grups
de suport o associacions.

VIVÈNCIA
COMPARTIDA

33%

han estat actius/ves
a les xarxes xocials
sobre la seva
malaltia.

91%

79%

creuen que és
positiu comptar amb
l'ajuda de grups de
suport.

75 % han buscat
informació o
suport per Internet o
a les xarxes socials.

han compartit el diagnòstic amb el seu entorn.

«La humanització del pacient és fonamental. Moltes
vegades vaig rebre un tracte molt deshumanitzat.
Parlar amb altres persones que han passat això ho
és tot. Que et posin en contacte amb més gent és
bàsic i ajuda molt. Vaig conèixer la
Fundació Josep Carreras molt temps després del
diagnòstic. Als hospitals ens haurien de dir: "Té, truca
a fundacions, a expacients, a comunitats virtuals". La
informació hi és, però no te la donen».
Pilar, 28 anys en el diagnòstic.
Leucèmia aguda.

Més informació a www.fcarreras.org/jovenesyleucemia

