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01.
Carta Josep Carreras
He pogut visitar centenars d’unitats
d’hematooncologia arreu del món. I,
encara que molts aspectes han canviat
en aquests trenta anys, la ciència ha
avançat notòriament i les oportunitats
dels pacients són més nombroses, sovint
em continua acompanyant un sentiment
de desassossec, sobretot quan veig els
pacients més joves.

Benvolgudes amigues, benvolguts amics,

Recordo perfectament el meu
primer ingrés. Era l’any 1987 i
jo tenia quaranta anys. Vivia
un moment àlgid de la meva
carrera com a tenor, estava
casat i tenia dos fills petits
meravellosos.
A l’habitació del costat de l’hospital hi havia
un bebè d’uns dos anys. Em va impactar
molt. Em va envair un sentiment de
profunda injustícia. Jo tenia leucèmia, però
ja havia pogut viure quatre dècades. Havia
gaudit, havia estudiat, havia format una
família, m’havia dedicat al que desitjava,
havia iniciat una carrera, havia viatjat…
Va ser aquest sentiment tan dur
d’injustícia i d’impotència, unit al gran
suport i afecte que vaig rebre per part de
la societat i de la comunitat científica,
el que em va impulsar a crear, el 1988,
aquesta Fundació contra la Leucèmia.
Durant aquests més de trenta anys de
camí de la Fundació, he pogut conèixer
una infinitat de pacients, grans i petits.

Tenir leucèmia en qualsevol etapa vital
és terrible, però en la joventut s’accentua
moltíssim el sofriment en comparació
amb el decurs de la vida dels altres joves
sans. Una vegada acabat el tractament i
superada mèdicament la malaltia, el xoc
amb la realitat d’haver de conviure amb les
seqüeles de la leucèmia és immens. La
contraposició entre estar curat i tenir encara
tota la vida per viure i haver de fer-ho amb
aquestes seqüeles és molt xocant.
Les persones joves a les quals hem
entrevistat per fer aquest estudi no han
pogut desenvolupar encara gran part del
seu camí vital fins al moment del diagnòstic.
Algunes dades són especialment
preocupants. 8 de cada 10 supervivents
tenen dificultats per contractar productes
bancaris o assegurances. La mateixa xifra
té dificultats per accedir a tractaments de
fertilitat o processos d’adopció. La meitat
tenen inconvenients a l’hora de tornar a
treballar o trobar un lloc de treball. Després
de gairebé dos anys, només el 50 % s’ha
reincorporat a la feina, i 3 de cada 10 ho faran
amb condicions diferents a les que tenien.
Cal esmentar la falta d’informació que hi
ha. 9 de cada 10 pacients reclamen més
acompanyament i informació i destaquen
la deficiència de les ajudes econòmiques
de què disposen.
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El rol que han de viure els pares d’aquests
pacients m’ha tocat especialment. Com
a expacient i com a pare, moltes vegades
he pensat que no em puc ni imaginar què
hauria passat si els hagués tocat a ells i no
a mi. La malaltia d’un fill és tan dura, tan
difícil d’assumir i de portar, que tota ajuda
és poca. Segons els resultats d’aquest
informe, aquesta és, òbviament, insuficient.
Com a Fundació, continuem investigant
i oferint els millors donants de medul·la
òssia a través del Registre de Donants
de Medul·la Òssia. El 2010 vam crear
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia,
i avui dia hi treballen un gran nombre de
científics amb un únic objectiu: curar la
leucèmia i pal·liar els efectes secundaris
dels tractaments i les seqüeles. És en la
curació on hi ha la clau, però també hi és
a pal·liar les seqüeles que acompanyen els
pacients per a tota la vida.

Continuarem investigant, però també
oferint acompanyament i informació a
tots aquests pacients, especialment, als
més joves.
Aquest estudi no tanca una porta, sinó
que obre moltes noves oportunitats per
poder treballar i oferir una millor qualitat
de vida i d’acompanyament durant el
tractament i després.

Ara i sempre, som imparables
contra la leucèmia.
Josep Carreras
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02.

Introducció i context
socioeconòmic

Des de fa més de 30 anys, moguda pel desafiament
d’aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia
100 % curable, la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia impulsa de manera incansable tota mena de
projectes en benefici dels pacients i de la ciència.
La Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia va néixer el 14 de juliol de
1988 a Barcelona i està inscrita en el
Registre de fundacions privades de la
Generalitat de Catalunya amb el número
424. L’organització presta els seus serveis
a escala nacional i internacional sota
diferents marcs d’actuació, que veurem en
l’apartat 03 d’aquest informe.
Els últims anys, la Fundació ha
desenvolupat una nova àrea de treball,
el Programa d’Experiència del Pacient,
mitjançant el qual pretén atendre les
necessitats d’informació no mèdica
dels pacients de leucèmia, limfomes o
altres malalties malignes de la sang. De
la mateixa manera, aquest programa té
com a objectiu detectar necessitats no
mèdiques derivades de l’experiència
del pacient amb la finalitat de
sensibilitzar la societat i trobar nous
materials o sistemes de suport que
resolguin les inquietuds dels pacients,
a més d’acompanyar-los durant el
procés de la malaltia.
Des de 2014 fins a principis de 2022, el
Programa d’Experiència del Pacient de la
Fundació Josep Carreras ha atès més de
19.000 sol·licituds d’atenció de pacients
espanyols i internacionals. Això ha
permès estar en contacte molt estret amb
aquestes persones i les seves famílies.
Gràcies a aquestes atencions, s’ha
detectat un grup específic de pacients
amb necessitats diferents i vivències
diferents: els joves.

Arran d’aquestes intervencions, la
Fundació es planteja la necessitat de
disposar de més informació sobre com
impacta la malaltia en el pacient jove,
ja que, més enllà de l’afectació física i
psicològica, el diagnòstic i el tractament
posterior de la malaltia trunquen
projectes vitals, estudis i trajectòria
laboral, la qual cosa implica en molts
casos un impacte de recorregut molt
més ampli.
Des de la Fundació Josep Carreras
considerem molt rellevant comprendre
més bé aquestes vivències, frustracions
i experiències per poder donar més
visibilitat a la situació i, sobretot, poder
proposar noves vies o eixos d’ajuda
a aquest col·lectiu que permetin un
millor acompanyament i una reducció de
l’impacte de la malaltia en la trajectòria
vital del pacient.
Per això, i com que no s’ha elaborat
cap informe en l’àmbit nacional sobre
la realitat dels joves amb leucèmia,
limfomes o altres malalties malignes
de la sang, la Fundació Josep Carreras
planteja la necessitat de dur a terme
aquest estudi. L’organització proposa
una col·laboració a l’associació Proyecto
Idun, enfocada precisament als joves
amb càncer i, específicament, als que
sofreixen càncers de la sang, atès que
alguns dels fundadors són supervivents
d’aquestes malalties.
La Fundació Josep Carreras va encarregar
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a Punto de Fuga, SL, empresa d’estudis de
mercat, l’elaboració d’un estudi les dades
del qual permetran millorar el coneixement

i la comprensió de les necessitats
d’aquests joves.

Segons el criteri de les Nacions Unides, es considera joves
les persones amb edats compreses entre els 15 i els 24 anys.
Per tant, els joves constitueixen un 18 % de la població
mundial, i els assumptes que hi estan relacionats són, per
excel·lència, un motiu d’interès i de preocupació.
Als joves, com a col·lectiu, els preocupen
una infinitat d’assumptes d’àmbit familiar,
social, econòmic, laboral, educatiu, etc.
A partir de la majoria d’edat o després
d’acabar els estudis, molts es plantegen
l’emancipació, la incorporació a la vida
laboral, etc.
Si entenem com és la realitat dels
joves en general al nostre país, podrem
comprendre com s’esbossa aquesta
mateixa realitat per a persones que,
a més, veuen la seva vida habitual
postergada pel tractament d’una malaltia
com el càncer o, fins i tot, com es
reincorporen a la vida habitual dels joves
una vegada acabat el tractament.
Ocupació: context
Segons l’Informe Joventut a Espanya
2020, elaborat pel Ministeri de Drets
Socials i Agenda 2030 (Injuve), en
relació amb la vida laboral dels joves, «el
nombre de joves aturats va augmentar
de manera dràstica durant els anys de
crisi (2008-2014). L’any 2014, la taxa
d’atur dels joves amb edats compreses
entre els 15 i els 24 anys es va situar en
el 58 %. En altres paraules, gairebé 6 de
cada 10 joves que buscava feina no en
trobava. Per als més grans de 24 anys,
el percentatge d’aturats va assolir un
màxim del 35 % el 2012. A partir d’aquí,
coincidint amb la recuperació econòmica,
el nombre d’aturats va començar a baixar,
però encara no s’han assolit els nivells
previs a la crisi de 2008».

Amb aquestes xifres, Espanya se situa
entre els països de la Unió Europea amb
més atur juvenil. Així mateix, Espanya
és un dels països d’Europa amb més
percentatge de joves que ni estudien ni
estan ocupats. A més, també és un dels
pocs països en els quals la xifra d’aquests
joves ha augmentat els últims anys (un 2,1 %
entre 2007 i 2019).
La precarietat laboral també és un
problema molt seriós que afecta un
percentatge alt de la població juvenil. «El
40 % dels empleats joves té un contracte
de caràcter temporal, i el 37 % diu que
voldria treballar més hores de les que
treballa actualment».
La crisi de 2008 va donar caràcter
estructural a la tendència de precarització
del mercat laboral a Espanya i
l’emergència sanitària provocada per la
COVID-19 ha acabat de pertorbar tots els
aspectes de la vida econòmica i social
dels joves. «En el cas de la joventut, la
nova crisi planteja riscos considerables
en els àmbits de l’educació, l’ocupació,
la salut mental i la renda disponible.
Abans de la pandèmia, la desocupació
juvenil de la Unió Europea (15-24 anys)
era del 14,9 %, un valor molt per sota del
màxim assolit el 2013 (24,4 %). L’agost de
2020 se situava en el 17,6 % i es preveu
que continuï augmentant. En conclusió,
l’Organització Internacional del Treball
(OIT) reconeix que la pandèmia té un
efecte ‘devastador i desproporcionat’ en
l’ocupació dels joves».
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Emancipació: context
L’edat mitjana en la qual els joves
s’emancipen de la llar a Espanya se
situava, el 2019, en els 29,5 anys,
respecte dels 21 de Luxemburg,
Dinamarca o Finlàndia.
Segons l’Informe Joventut a Espanya
2020 (Injuve), Espanya és, a més, «el país
que ha retrocedit més en emancipació
juvenil durant l’última dècada». Com
detalla l’informe del Consell de la Joventut
d’Espanya del primer trimestre de 2019,
només el 18,5 % de les persones entre 16
i 29 anys a Espanya estan emancipades.
És a dir, que, per primera vegada des de
2002, més del 81 % continuen residint al
domicili familiar. «Les raons que apunten les
persones joves es vinculen essencialment
amb l’estabilitat. Encara que l’autonomia
en l’origen dels ingressos és un factor
important (un 55 % al·lega aquest fet), són
molt més importants les categories de no
disposar ni de prou recursos ni d’estabilitat
laboral (totes dues se situen sobre el 75 %)».

És en aquest context tan
complicat en què s’han
de moure els joves amb
càncer. Després d’un
tractament llarg i intensiu,
amb múltiples efectes
secundaris, han de fer front
a realitats com aquestes.
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La Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia neix el
1988 amb la intenció de
contribuir a trobar una
curació definitiva per aquesta
malaltia i millorar la qualitat
de vida dels pacients.

03.

La Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia
La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia va néixer el 1988
amb la intenció de contribuir a trobar una curació definitiva per
a aquesta malaltia i millorar la qualitat de vida dels pacients.
Una vegada restablert de la malaltia, Josep Carreras va crear la
Fundació per agrair tant l’ajuda de la ciència com les múltiples
mostres d’afecte rebudes. La Fundació concentra els esforços en
les àrees bàsiques següents:

IMPARABLES
fins que la curem
La Fundació ha invertit des que es va crear
més de 350 milions d’euros en projectes
de recerca. El 2010 va néixer l’Institut
de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras (IJC) de la mà de la Generalitat de
Catalunya i de la Fundació Josep Carreras.
És el primer centre de recerca d’Europa
i el més gran dedicat exclusivament a la
recerca de la leucèmia i els altres càncers
de la sang.
L’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras es va fundar
amb l’objectiu de potenciar la recerca
biomèdica i la medicina personalitzada en
el camp de la leucèmia i altres malalties
oncohematològiques. És un centre sense
precedents que es beneficia del treball
i el rigor d’investigadors bàsics i clínics
de primer nivell. Fa servir les tecnologies
més innovadores, col·labora en molts
projectes multicèntrics i competeix amb
èxit en els àmbits nacional i internacional.
La seva producció científica és nombrosa
i de molta rellevància, i ha publicat en les
millors revistes internacionals.
L’Institut Josep Carreras disposa de
tres campus científics independents i
coordinats: el Campus Clínic-UB, situat a
les instal·lacions de recerca de l’Hospital
Clínic de Barcelona, de la Facultat de

Medicina de la Universitat de Barcelona; el
Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB
de Badalona, situat als voltants de
l’Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol, la seva fundació de recerca i la
Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la
Universitat Autònoma de Barcelona, i el
Campus Sant Pau-UAB, situat al complex
assistencial de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, la Unitat Docent Sant Pau de
la Universitat Autònoma de Barcelona i el
seu institut de recerca, IIB Sant Pau.
Al centre de recerca hi treballen més de
350 investigadors cada dia, liderats pel
professor Manel Esteller, director del
centre.

Fins a trobar un donant
compatible per a tots els
pacients, NO PARAREM.
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
hematopoètics). Tanmateix, 3 de cada
4 pacients no disposarà d’un familiar
compatible.
Per això, el 1991 la Fundació Josep
Carreras va crear el Registre de Donants
de Medul·la Òssia (REDMO), amb
l’objectiu d’aconseguir que els pacients
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que no disposaven d’un donant compatible
accedissin a una donació de medul·la
òssia provinent d’un donant voluntari no
emparentat.
El ple desenvolupament es va assolir
el 1994, amb la integració a la xarxa
assistencial pública mitjançant la
signatura del primer acord marc entre la
Fundació Josep Carreras i el Ministeri de
Sanitat, a través de l’Organització Nacional
de Trasplantaments.
El REDMO és l’únic programa oficial
a Espanya encarregat de la gestió
de la base de dades dels donants
voluntaris espanyols (dades que es
reben directament de les comunitats
autònomes), de la cerca de donants
compatibles per als pacients espanyols i
de la coordinació del transport de medul·la
òssia, sang perifèrica o sang de cordó
umbilical des del lloc d’obtenció fins al
centre de trasplantament.
El REDMO rep, a més, sol·licituds de
cerca de donants espanyols compatibles
per a pacients estrangers cursades pels
registres d’altres països.
Gràcies a aquesta iniciativa, els pacients
espanyols poden accedir a més de 38
milions de donants de medul·la òssia i
a les més de 700.000 unitats de sang
de cordó umbilical disponibles arreu del
món. Els 30 últims anys s’han fet més
d’11.800 trasplantaments a tot el món
gràcies a algun donant anònim localitzat
pel Registre de Donants de Medul·la
Òssia de la Fundació Josep Carreras.

milers de peticions cada any, com també
allotjament per a pacients amb recursos
econòmics limitats que s’han de traslladar
lluny del domicili per rebre un tractament
prolongat. Des de 1994 fins a 2022, més
de 500 famílies s’han pogut allotjar als
nostres pisos per rebre tractament i
estar a prop de l’hospital.
Des de 2014, la Fundació Josep Carreras
ha atès més de 20.000 consultes de
tipus mèdic i 20.000 consultes més
d’orientació al pacient.
Tot el nostre esforç persegueix un únic
objectiu: que la leucèmia sigui, algun dia,
una malaltia curable en tots els casos.
Malgrat els avenços reeixits dels últims
anys i la inversió de milions d’euros cada
any gràcies als més de 116.000 socis i
col·laboradors de l’entitat, encara perdem
dos de cada deu infants i la meitat dels
pacients adults.
A la Fundació Josep Carreras sempre hem
pensat que les entitats del tercer sector
tenen el paper i l’obligació d’anar al davant
i al darrere de l’estat del benestar. Al
darrere, per ajudar, secundar i orientar els
qui ho necessiten més i que, per desgràcia,
queden fora de l’abast del sistema. I al
davant, per impulsar la recerca i projectes
únics que ens permetin avançar i fer
arribar més lluny la nostra causa.

Fins que la curem,
NO PARAREM.

Continuarem IMPARABLES
per intentar millorar la
qualitat de vida dels pacients.
La Fundació ofereix un servei gratuït
d’assessorament mèdic i un altre
d’informació al pacient que atenen

www.fcarreras.org
www.instagram.com/imparablescontralaleucemia

www.facebook.com/fundacioncarreras
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04.

Proyecto IDÚN
Proyecto Idun va néixer l’any 2020, en plena pandèmia de
la COVID-19, quan quatre joves, tres dels quals havien estat
diagnosticats amb una malaltia oncohematològica i un
psicooncòleg, van decidir donar forma a una necessitat que havia
detectat cadascun d’ells des de la seva pròpia experiència.

Proyecto Idun és un espai
de trobada per a tots
els joves entre 18 i 40
anys que tinguin alguna
relació amb les malalties
oncohematològiques, bé
com a pacients, bé com a
familiars o per sensibilització
amb el tema.
El seu objectiu és doble: en primer
lloc, donar suport als pacients joves
per mitjà de persones de la seva edat
que en comprenguin els gustos, les
necessitats i les preocupacions. El
segon objectiu, però no menys important,
és promocionar la donació de medul·la
òssia, un procés tan desconegut com
necessari. Cada jove que doni medul·la
pot salvar una vida, literalment.
Fins al 2018, el rang d’edat d’inscripció
com a donant de medul·la òssia era
de 18 a 55 anys, però, a partir d’aquest
any, se situa entre els 18 i els 40 anys
per la necessitat de trobar els millors
donants per als pacients. És a dir, es fa
més necessària que mai la participació
dels joves i el seu coneixement d’aquest
procés en la nostra societat. La majoria
d’organitzacions de pacients les dirigeixen
persones de més edat. Per això, una de
les finalitats de Proyecto Idun és presentar
aquesta informació de manera atractiva i
mitjançant canals que fan servir els joves.

L’organització neix a les xarxes socials
com a concepte, i aquest és el mitjà
que fa servir per comunicar-se i
expandir-se. En un món globalitzat
en el qual la forma d’oci principal es
desenvolupa mitjançant aquest tipus
de plataformes, Proyecto Idun aposta
per fer-les servir com una manera de
captar joves sensibilitzats amb el tema
del càncer, donar-los suport i crear
una comunitat global que permeti
el creixement, tant personal com
professional, d’aquests usuaris.
La missió de Proyecto Idun és que els
companys amb edats compreses entre
els 18 i els 40 anys que pateixen una
malaltia oncohematològica i els familiars
sentin l’alè de suport i solidaritat del
projecte, mitjançant el contacte directe
amb el pacient hematològic i els seus
éssers estimats, la conscienciació social
a joves candidats per a la donació de
medul·la òssia o sang de cordó umbilical
i l’organització d’esdeveniments amb la
finalitat de recaptar fons per a la mateixa
finalitat. La visibilització del pacient jove
i la millora de la seva qualitat de vida són
els objectius que guien cadascuna de les
accions de Proyecto Idun.
El benefici, tant social com econòmic,
es reinverteix íntegrament en el mateix
projecte, amb la finalitat de millorar
l’abast als usuaris, la comunicació i la
satisfacció de les persones que formen
part de la comunitat.

www.proyectoidun3.wordpress.com
www.instagram.com/proyecto_idun

www.facebook.com/proyectoidun
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05.

La leucèmia i els
limfomes agressius

Cada any, arreu del món, a més d’un milió
de persones els diagnostiquen leucèmia
o un limfoma agressiu, els càncers de la
sang principals. Al nostre país, segons
dades de la Societat Espanyola d’Oncologia
Mèdica de 2021- SEOM (REDECAN), 6.068
persones van rebre un diagnòstic de
leucèmia i 10.572 d’un limfoma (de Hodgkin
i no Hodgkin).
Són 16.640 persones, 16.640 persones
a les quals els diagnostiquen un càncer
de la sang cada any. El Teatre del Liceu i
el Palau de la Música de Barcelona plens.
El Teatre Real i el Lope de Vega de Madrid
plens. L’Auditori del Palau de les Arts de
València ple. El Lope de Vega de Sevilla i
el Teatre Arriaga de Bilbao plens. I encara
faltaria espai.
A aquestes 16.640 persones els canvia la
vida. Mai no tornaran a ser qui eren. Entre
elles hi ha infants, molts infants, perquè
la leucèmia és el càncer infantil més
freqüent; hi ha adults, i hi ha gent gran. Hi
ha persones que es recuperaran i moltes
altres que no. Totes hauran de conviure
amb la malaltia i els seus estralls.

La leucèmia
La leucèmia i els limfomes són càncers
de la sang. Sota la denominació «càncer»
s’inclouen un conjunt de malalties
caracteritzades per una producció anòmala
d’un determinat tipus cel·lular de l’organisme.
Aquestes cèl·lules tenen una velocitat de
creixement i divisió més enllà dels límits
normals, per la qual cosa, progressivament,
van envaint l’organisme.
La leucèmia consisteix en la proliferació
incontrolada d’una població anòmala de
cèl·lules de la sang. Aquestes cèl·lules

anòmales infiltren la medul·la òssia i
impedeixen la producció de les restants
cèl·lules normals i envaeixen la sang i altres
òrgans. El qualificatiu «agut» defineix tant
la velocitat ràpida d’instauració d’aquestes
leucèmies com la immaduresa de les
cèl·lules proliferants, fets que les diferencien
de les leucèmies cròniques, en les quals
la instauració és més lenta i solapada i les
cèl·lules proliferants són molt més madures.

6.068

nous diagnòstics de leucèmia*

Els limfomes
«Síndromes limfoproliferatives» és la
denominació emprada per designar
diverses neoplàsies originades en cèl·lules
limfoides en diferents estadis maduratius.
El sistema limfàtic és una xarxa d’òrgans
(melsa i tim), ganglis limfàtics, conductes
i vasos limfàtics que produeixen i
transporten limfa des dels teixits fins
al torrent sanguini. Es tracta d’una part
fonamental del sistema immunitari del cos.
Clínicament, els limfomes es divideixen en
dos grans grups: el limfoma de Hodgkin i
els limfomes no Hodgkin. Aquests últims
aglutinen més de 30 subtipus absolutament
diferents. Així mateix, en la classificació
dels limfomes no Hodgkin, hi podem trobar
limfomes agressius o indolents. Com en el
cas de les leucèmies agudes i cròniques,
aquestes denominacions pretenen definir
la velocitat de propagació de la malaltia
en l’organisme. També és malaltia en
l’organisme. També se’ls coneix com a
«limfomes d’alt grau de malignitat». Això és
perquè les cèl·lules solen tenir la capacitat

*Segons la SEOM 2021: https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf
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1.517

9.035

de multiplicar-se ràpidament, per la qual
cosa molts presenten, en molt poc temps,
engrandiment o augment de volum dels
ganglis limfàtics o dels òrgans afectats.

en la vida de la persona pot arribar a ser
molt semblant al del pacient de leucèmies
agudes o limfomes agressius.

nous diagnòstics de limfoma de Hodgkin*

En aquest informe, ens hem
volgut centrar en:
>>> els pacients joves que pateixen
aquestes malalties. Aproximadament
entre 4.000 i 5.000 persones cada
any que tenen entre 19 i 40 anys i són
susceptibles que se’ls diagnostiquin
aquestes malalties.
>>> els pacients amb leucèmies
agudes (leucèmies limfoblàstiques
agudes, leucèmies mieloides agudes o
leucèmies bilineals) i limfomes agressius
(principalment, limfoma de Hodgkin
i limfomes de no Hodgkin agressius:
limfoma difús de cèl·lules B grans, limfoma
de cèl·lules del mantell, limfoma de
Burkitt, limfomes limfoblàstics…). Aquests
pacients, al contrari que en els casos
crònics o indolents, reben tractaments
intensius de poliquimioteràpies i, en
molts casos, un trasplantament de
medul·la òssia, situacions que presenten
diverses formes d’efectes secundaris,
seqüeles i implicacions en la vida actual i
futura del pacient.
També hi hem inclòs altres persones
amb malalties malignes de la sang que
s’hagin pogut sotmetre a tractaments
intensius, com ara un trasplantament
de progenitors hematopoètics (medul·la
òssia) o una immunoteràpia CAR-T, com
és el cas d’alguns pacients de mieloma
múltiple o síndromes mielodisplàstiques,
per exemple. No són malalties freqüents
en pacients joves d’aquestes edats (18-35
anys), i per això hem volgut incloure en
aquest informe els pocs pacients joves que
pateixen o han patit aquests altres tipus
de càncers de la sang, ja que l’impacte

nous diagnòstics de limfoma de no Hodgkin*

Per tal que qui pugui llegir aquest
informe se’n faci una idea, el tractament
d’una leucèmia aguda o d’un limfoma
agressiu es pot prolongar uns dos
anys, si no hi ha complicacions.
I, a més de la quimioteràpia, el
tractament pot incloure radioteràpia,
immunoteràpia, teràpies biològiques
o un trasplantament de progenitors
hematopoètics (cèl·lules mare de la
sang). El trasplantament hematopoètic
consisteix a substituir la medul·la del
pacient, malalta, i reemplaçar-la per una
medul·la sana. Aquesta medul·la sana
pot provenir d’un donant (trasplantament
al·logènic) o bé del mateix malalt
(trasplantament autogènic o autòleg).
Es tracta d’un procediment complicat,
complex i no exempt de riscos.

A l’hospital no em van explicar
res, no em van dir que hi
havia expacients, que hi havia
associacions. Al meu voltant
només hi havia gent gran, sempre.
Tens la sensació constant que a tu
no et tocava això. Tothom et mira
com dient: «Mira, una noia jove».

Clàudia.
26 anys en el moment del diagnòstic (Barcelona)

Els trasplantaments de cèl·lules mare de
la sang no es fan servir exclusivament per
curar càncers de la sang, però aquests
pacients sí que en són, sense cap mena
de dubte, els receptors principals.
Per a moltes d’aquestes malalties, un
trasplantament de cèl·lules mare de la
sang és l’única oportunitat curativa.

*Según la SEOM 2021: https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf
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Quan sents «químio»,
entens que és càncer.
A les pel·lícules surt que
no hi ha solució i en un
primer moment penses
que no hi ha res a fer.
Al principi et sembla
que ets en una pel·lícula.
Eva, 25 anys (Castelló)

Gràfic 1: Segons la Memòria d’Activitat de Trasplantament de Progenitors
Hematopoètics a Espanya de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT),
el 2020 s’han dut a terme a Espanya 3.375 trasplantaments de cèl·lules mare de la
sang, entre trasplantaments autòlegs (d’un mateix) i trasplantaments al·logènics
(d’un donant).

Gràfic 1. Trasplantaments de progenitors hematopoètics. Espanya 2002-2020.

El 2020, segons la Memòria d’Activitat
de Trasplantament de Progenitors
Hematopoètics a Espanya de l’Organització
Nacional de Trasplantaments (ONT), dels
3.375 trasplantaments de progenitors
hematopoètics que es van fer a Espanya, el
50 % corresponen a pacients que pateixen
leucèmies (21 % - 695 persones) o limfomes
(29 % - 952 persones). I, globalment, si
valorem totes les neoplàsies sanguínies,
aquestes representen el 90 % dels
trasplantaments de cèl·lules de la sang.

259
trasplantaments de progenitors
hematopoètics de donant
anònim localitzat pel Registre
de Donants de Medul·la Òssia
de la Fundació Josep Carreras
durant el 2020.

Els pacients més joves viuen aquest
diagnòstic i el tractament en un moment
vital molt determinat. Molts acaben de
començar la vida adulta, han trobat una
feina, tenen ingressos, potser s’han
independitzat o tenen molts plans
de futur. La vida se’ls trunca en un
segon. Tots coincideixen que, fins i tot
després d’haver rebut tractaments i haver
aconseguit fer remetre la malaltia, tornen
a una vida que no és la que «van deixar»
després del diagnòstic.
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Gràfic 2: Segons la mateixa font, dels 3.375 trasplantaments de cèl·lules
mare de la sang que es van dur a terme als hospitals de la xarxa sanitària
espanyola el 2020, 2.049 van ser trasplantaments autòlegs (d’un mateix) i 1.326
van ser trasplantaments al·logènics (d’un donant, ja sigui un familiar o un
donant no emparentat).
AUTÒLEGS

AL·LOGÈNICS

Gràfic 2. Trasplantaments de progenitors hematopoètics per tipus. Espanya 2002-2020.

Pensava que era un parèntesi que s’obre i es
tancarà. Però al final crec que serà un
parèntesi que s’obre i no sé si es tancarà mai.
Hauré de viure sempre amb això.
A mesura que anava passant el temps i
m’adonava que anava per llarg i que hi
havia gent que s’hi havia passat molts anys i
continuava amb problemes, m’anava sentint
pitjor. No tornes al punt de partida on eres.
És una circumstància que m’acompanyarà
sempre. El parèntesi mai no s’acabarà
de tancar.
Ad rián , 28 anys e n e l mo me n t de l diag nòs tic ( Valè n cia)
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La feina
La família
Les emocions
Els projectes
L’habitatge
L’economia
La possibilitat de tenir fills
La parella
Els amics
El físic...

Els canvis són molts, i no
hi ha dades sobre aquest tema.
Veurem què els passa,
a aquests joves.

Abans d’entrar de ple en l’estudi, vegem alguns dels efectes
secundaris físics i mentals principals a curt termini i a llarg termini
que poden tenir els pacients que s’han sotmès al tractament de
leucèmies i limfomes agressius, sobretot en el cas de les persones
que s’han sotmès a un trasplantament de medul·la òssia o a una
immunoteràpia CAR-T.

A curt termini o durant el tractament (per ordre alfabètic)
- Alteració dels recomptes sanguinis
- Caiguda dels cabells (alopècia)
- Canvis en l’estat d’ànim
- Cistitis hemorràgica
- Diarrea
- Mal de cap i migranyes
- Malaltia empelt contra receptor aguda
- Malaltia venooclusiva hepàtica
- Hemorràgia alveolar difusa
- Microangiopatia trombòtica
- Mucositis oral: úlceres bucals i del tracte digestiu
- Nàusees
- Pneumònia idiopàtica
- Parotiditis
- Pèrdua de pes
- Granellades
- Síndrome de l’implant
- Sistema immunològic compromès: infeccions, risc de sagnat i anèmia
- Vòmits

A llarg termini i crònics (per ordre alfabètic)
- Artritis i osteoporosi
- Cataractes
- Coloració groguenca de la pell i dels ulls (icterícia)
- Malaltia empelt contra receptor crònica
- Fatiga persistent
- Infeccions de les vies respiratòries de repetició
- Lesions cutànies
- Pèrdues de memòria
- Necrosi avascular de maluc
- Problemes cardíacs
- Problemes de concentració
- Problemes de fertilitat
- Problemes de tiroides
- Problemes als ossos
- Sistema immunològic compromès
- Síndrome seca: sensació de sequedat a la boca i els ulls.
Entre d’altres.

Joves i leucèmia / 16

Segons l’American Cancer Society, a més,
«els medicaments que es fan servir en
els trasplantaments poden danyar els
òrgans del cos, com el cor, els pulmons,
els ronyons, el fetge, els ossos i les
articulacions, i el sistema nerviós. És
possible que el pacient necessiti cures
posteriors (atenció de seguiment) amb
una observació minuciosa i amb un
tractament per als problemes a llarg
termini que poden sorgir en els òrgans a
causa del trasplantament.

A més de la possibilitat que el càncer
original torni després d’haver-lo tractat
amb un trasplantament de cèl·lules
mare, també hi ha la probabilitat que
sorgeixi un segon càncer (diferent)
després del trasplantament. Hi ha estudis
que han demostrat que les persones
que han tingut al·lotrasplantaments
(trasplantaments provinents de donant)
tenen més risc que sorgeixi un segon
càncer en comparació amb les persones
que han rebut un tipus diferent de
trasplantament de cèl·lules mare».

Els canvis són molts, i no hi ha dades sobre aquest tema.
Veurem què els passa, a aquests joves.
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06.

El projecte
Segons dades del National Cancer Institute dels Estats Units, la
incidència de leucèmies agudes i limfomes agressius en joves és
d’una persona per cada 1.000 habitants.

Segons aquestes dades, cada any, a
Espanya, entre 4.000 i 5.000 joves
d’entre 15 i 35 anys són susceptibles que
se’ls diagnostiqui una leucèmia aguda o
un limfoma agressiu, dos dels càncers
de la sang principals. Tots rebran un
tractament intensiu i molts, segons el tipus
de malaltia i l’evolució, un trasplantament
de progenitors hematopoètics (cèl·lules
mare de la sang, més conegut com a
trasplantament de medul·la òssia).
Cadascuna d’aquestes persones, després
del diagnòstic, aprendrà a conviure
dia a dia amb la malaltia, el dolor, les
hospitalitzacions, la incertesa. En aquestes
edats, aquest canvi vital de 180º significa
molt més. Mai no és fàcil conviure amb
el càncer, però lluitar contra el càncer
durant la joventut comporta un desgast
físic i emocional molt gran i complicat
d’assumir.
Un gran nombre d’aquests joves sobreviu.
I, gràcies a la recerca, cada dia són i seran
molts més.

Què passa quan se supera
una leucèmia aguda o un
limfoma agressiu?
El món no s’ha aturat durant la malaltia,
i, ara, aquestes persones es troben
amb situacions i realitats complicades
específiques de la seva edat.
En aquests moments, la Fundació Josep
Carreras, amb el suport incondicional
de Proyecto Idun, vol disposar de més
informació sobre una qüestió que mai no
s’ha tractat amb profunditat anteriorment i
per a la qual no hi ha dades estadístiques:
com impacta la leucèmia i els limfomes
en el pacient jove més enllà de l’afectació
física.

Com afecta aquest diagnòstic
i el tractament els seus
projectes vitals, els estudis,
la trajectòria laboral, les
emocions, les relacions
familiars i socials?
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És per això que, una vegada més, la Fundació Josep
Carreras, amb el suport de Proyecto Idun, s’ha volgut
posar a la pell dels seus Imparables i fer una fotografia
actual de la realitat amb què diàriament ha de lluitar
un pacient de leucèmia o limfoma d’entre 18 i 35 anys
i veure com els afecta en diferents àmbits:

En l’àmbit socioeconòmic:
: com impacta la leucèmia
en el desenvolupament
professional, quin impacte
representa en l’economia
personal i familiar, quines
ajudes socials reben, etc.

En l’àmbit familiar i
relacional: com s’ha adaptat
la família als canvis que
comporta la malaltia, com
impacta en els plans de
futur dels pacients i la
família (tenir fills, deixar
la feina…), com afecta les
relacions afectives, etc.

En l’àmbit psicològic i
emocional: quin suport
psicològic reben, com
toleren les diferents
afectacions que puguin
viure durant el tractament,
com accepten els canvis
que pateixen al cos, etc.

Per elaborar aquesta guia hem comptat amb la
participació de més de 400 pacients i expacients amb
un triple objectiu:

Determinar
quantitativament quin és
l’impacte de la malaltia en
les trajectòries vitals dels
malalts joves de leucèmia:
estudis, família, feina…

Aprofundir i obtenir nous
coneixements per poder
comprendre la vivència de
la malaltia entre els joves de
manera global.

Determinar, arran del
diagnòstic fet i també a
partir de les propostes
que sorgeixen del mateix
col·lectiu, on són les
necessitats i quines vies
podrien ajudar a reduir
o pal·liar l’impacte de la
malaltia.
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Els pacients que van participar en l’enquesta són
més, aproximadament uns 400, però hem tingut en
compte els 295 que complien els criteris marcats
per valorar-ne els resultats.
Recordem que els criteris que vam marcar eren:
- Que fossin persones que tinguessin entre 18 i 35 anys en el moment del diagnòstic.
- Que se’ls hagués diagnosticat una leucèmia aguda o un limfoma agressiu.
- Que, en el cas dels limfomes, s’haguessin sotmès a un autotrasplantament de medul·la
òssia o a un trasplantament de donant (al·logènic) o immunoteràpia CAR-T.
- Que se’ls hagués tractat en un hospital espanyol.

Procés de recerca.
Per aconseguir aquests
objectius hem dut a terme el
procés de recerca següent:
0. Reunió inicial amb la Fundació Josep
Carreras, equip directiu, direcció mèdica
i equip del Programa d’Experiència del
Pacient; Proyecto Idun, socis fundadors i
suport psicooncològic, i diferents pacients
i expacients de leucèmia aguda i limfomes
agressius.
1. Fase qualitativa, composta per 3 grups
de treball amb 18 participants (pacients i
expacients), per explorar en profunditat les
vivències i les àrees d’ajuda:
Un grup de treball amb pacients que van
ser diagnosticats entre els 18 i els 35 anys
i han superat la malaltia (criteri mèdic de
>5 anys des del final del tractament).
Un grup de treball amb els pacients més
joves (entre 18 i 26 anys) que actualment
estan en procés de tractament (criteri
mèdic de <5 anys des del final del
tractament).
Un grup de treball amb els pacients
d’una franja d’edat més alta (entre 27 i 35
anys) que actualment estan en procés de
tractament (criteri mèdic de <5 anys des del
final del tractament).
Es va intentar, en la mesura que es va
poder, que en aquests grups hi hagués

paritat (50 % de dones i 50 % d’homes).
Finalment, van ser 5 participants homes
(30 %) i 13 participants dones (70 %).
Dels participants, el 55 % va rebre un
diagnòstic de leucèmia aguda i el 45 % de
limfomes agressius. Entre els diagnòstics
de leucèmia dels pacients que van
participar en els grups de treball podem
distingir: leucèmia mieloide aguda (LMA),
leucèmia limfoblàstica aguda de tipus B,
leucèmia limfoblàstica aguda de tipus T,
leucèmia limfoblàstica aguda B Ph+ (LLA)
i leucèmia bilineal.
Entre els diagnòstics de limfomes
agressius, distingim: limfoma no Hodgkin
agressiu anaplàstic T ALK+, limfoma
no Hodgkin inclassificable i limfoma de
Hodgkin resistent.
De tots els pacients participants que es van
sotmetre a un trasplantament de medul·la
òssia o una altra teràpia cel·lular, 8 (44
%) es van sotmetre a un trasplantament
de cèl·lules mare de la sang d’un donant
anònim localitzat pel Registre de Donants
de Medul·la Òssia de la Fundació Josep
Carreras; 6 (33 %), a un trasplantament
autòleg (de les seves pròpies cèl·lules
mare); 5 (28 %), a un trasplantament de
progenitors hematopoètics d’un donant
familiar (en aquests casos, un germà o
una germana), i 1 pacient també va rebre
una immunoteràpia CAR-T cell.
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2. Fase qualitativa, consistent en
entrevistes en línia amb 295 joves per
quantificar les àrees d’impacte.

El 44 % dels entrevistats eren pacients
o expacients que en el moment del
diagnòstic tenien entre 18 i 25 anys, el 30 %
en tenien entre 26 i 30 i el 26 % en tenien
entre 31 i 35.

Tots els participants van respondre
una entrevista en línia de 15 minuts de
durada entre l’1 i el 25 de juliol de 2021.

Els participants de l’estudi quantitatiu responien al perfil
de joves amb un diagnòstic rebut entre els 18 i els 35
anys d’edat de leucèmia (LMA o LLA), o bé un limfoma que
requeria trasplantament de progenitors hematopoètics o
teràpia amb cèl·lules CAR T, per poder assimilar un nivell
d’agressivitat elevat.

Situació actual 								#anys (mitjana)

											des del diagnòstic

18 %
Sí, encara estic en tractament EN TRACTAMENT 					2
anys
49 % 5 anys
No, ja m’han donat d’alta (tingui visites periòdiques o no) DONAT D’ALTA			33 % 13 anys

No, però encara no tinc l’alta i continuo amb visites periòdiques

Tipus de diagnòstic			

						

Leucèmia mieloide aguda (LMA)

35 %

Leucèmia limfoblàstica aguda (LLA)

33 %

Limfoma de Hodgkin

14 %

Limfoma no Hodkin

9%

Altres

35 %

Presència de recaigudes

10 %

EN RECUPERACIÓ		

68 %
32 %*

*En els casos de limfoma de Hodgkin/no
Hodgkin o uns altres que han participat en
l’estudi, es requeria que, a més, haguessin
necessitat trasplantament i/o tractament CAR-T.

97 %

Han necessitat
trasplantament

11 %

Han rebut teràpia de
cèl·lules CAR-T
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Per què és necessari aquest estudi?
Com hem vist, els pacients de leucèmies
agudes i limfomes agressius tenen moltes
possibles complicacions físiques a curt
termini, a mitjà termini i a llarg termini a
causa de l’agressivitat del tractament.
Però veurem que, a més de la dificultat
que tenen per recuperar-se al màxim,
després del diagnòstic i a llarg termini els
espera un dia a dia molt complicat.
A la Fundació Josep Carreras hi ha un
programa de consultes mèdiques en línia
i un altre d’assessorament i d’informació
a pacients. Tots dos dispositius de suport
han atès més de 20.000 peticions els 10
últims anys. Aquestes àrees de treball de
l’organització han pogut detectar moltes
mancances i situacions complicades que
viu aquest segment concret de pacients,
els més joves.

la unitat, sinó també al seu entorn més
pròxim d’amics, que, per l’edat, porten una
vida molt diferent a la que els tocarà viure
a ells.
Com hem indicat anteriorment, els àmbits
de canvi amb els quals s’ha d’enfrontar
aquest col·lectiu són nombrosos i variats:
l’entorn d’estudis o treball, la relació amb la
família i els cuidadors, l’estada a l’hospital,
la relació amb les amistats, la relació de
parella, com enfocar i gestionar aquest
canvi si es tenen infants petits, com assumir
emocionalment els canvis físics, etc.

Es tracta, per tant, d’un
col·lectiu molt definit amb
unes necessitats molt
concretes.

Una de les realitats principals amb les
quals es troben té una relació estreta
amb l’edat. Sovint, aquests pacients són
els únics o representen un grup molt
reduït de pacients joves en una planta
d’oncohematologia plena de persones
molt més grans que ells, sovint, fins i tot,
persones d’edat avançada. És per això
que aquest col·lectiu se sent desplaçat,
no només respecte als altres pacients de
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07.

Els tres temps de la malaltia
Per entendre l’impacte de la malaltia entre els joves és important
tenir en compte els tres grans temps que marquen el decurs del jove
per la malaltia. Cada un és d’una durada variable i es presenta amb
circumstàncies molt particulars, però sempre en el mateix ordre.

1
El xoc del
diagnòstic

DIAGNÒSTIC
Punt 0

2

3

El fet de
reconnectar
amb la vida

El que hi
ha més enllà de
sobreviure: després
de la remissió

TRACTAMENT ACABAT O
TRASPLANTAMENT SUPERAT
d’1 a 3 anys

REMISSIÓ
>5 anys des del
diagnòstic

1. El xoc del diagnòstic
El diagnòstic es rep com un esdeveniment
traumàtic que portarà conseqüències
en tots els àmbits de la vida i a tots els
nivells. Qualsevol diagnòstic de càncer, i a
qualsevol edat, comporta un gran impacte
emocional, però, a aquesta edat i amb
aquest tipus de càncer, aquest «xoc» és
especialment «crític».
Es tracta d’un càncer de la sang, on no
hi ha res a «tallar ni extirpar» i del qual
les referències (fins i tot negatives) són
mínimes. La lleugera idea que un jove
pot tenir sobre la leucèmia gairebé
sempre és igual a «mort». A més, sovint
l’especialitat d’hematologia no s’associa
directament amb «càncer», com en el
cas de l’oncologia mèdica. Això dificulta
a vegades el fet d’assumir que el que els
passa és un càncer.

L’edat d’aquests joves és una edat d’inici
d’un nou cicle vital (moltes il·lusions i
projectes), però, per a molts, sobretot
els més joves, és un moment de canvi
d’una vida d’infants a adults plenament
independents. Es tracta d’un moment
d’impuls vital en el qual la majoria es
planteja el creixement personal, laboral
i familiar. Es troben en un moment
d’enlairament especialment «expansiu» de
l’escalat vital per arribar a la cúspide de la
vida. I, de sobte, tot s’ensorra.

«Tot l’esforç que he fet en la
meva vida s’esfondra.»
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«El primer pensament va ser
com si estigués en un teatre i
de sobte veus la teva vida que
cau. Tot el que he construït
s’esfondra. Era el meu millor
any: acabava de canviar de
feina, m’acabava de casar.»
Pilar.
Li van diagnosticar leucèmia aguda
bilineal als 29 anys.

Quan sents «químio» entens que
és càncer. A les pel·lícules surt
que no hi ha solució i el primer
que penses és que no hi ha res a
fer. Al principi tot et sembla una
pel·lícula. Et quedes en blanc.
M’ho van haver d’explicar més
d’una vegada. Necessitava que
m’ho expliquessin i veure gent
de la meva edat a la qual li havia
passat i ho havia superat.»
Eva.
Li van diagnosticar leucèmia mieloide
aguda als 25 anys.

«M’ho van diagnosticar després
del meu estiu dels 18 anys.
Em vaig pensar que estava
cansat d’anar amb els amics,
de festa… Quan em van dir el
diagnòstic vaig preguntar quan
em moriria. És el que sabia,
que de la leucèmia et mors.»
Jorge.
Li van diagnosticar leucèmia mieloide aguda als 19 anys.

«A l’hospital només hi
havia gent gran, sempre.
És la sensació constant que
no et tocava, això.
Tothom et mira com dient:
“Mira, una noia jove”.
Els teus pares són més joves
que la gent que fa químio.»

Clàudia.
Li van diagnosticar un limfoma de Hodgkin als 26 anys.

«A mi em deien: “Tens una lesió al
mediastí que es diu limfoma”, i jo
pensava: “Doncs, d’acord”. Després
vaig tornar a casa i ho vaig buscar per
internet. I pensava: “Com és que sempre
arribo a pàgines de càncer?” I després ja
ho vaig parlar amb l’hematòloga i m’ho
va explicar, però van passar diversos
dies. És que si vas a l’oncòleg entens
que és un càncer, però a l’hematòleg no.
Podrien haver-me dit: “Tens un tumor
entre el pit i l’esquena i és càncer”.»
Yaiza.
Li van diagnosticar un limfoma als 21 anys.
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És “una cosa” que els ocuparà la vida durant un temps i que els condicionarà la resta de la vida.

Negociació

«Això no em pot estar
passant, a mi»

«Quan tot això acabi
podré tornar a…»

Ira
«Per què m’ha hagut de
tocar justament a mi?»

Depressió
«Res no tornarà a ser mai
com abans, no sé si val la
pena lluitar»

Després d’assimilar la notícia (que es fa en
més o menys mesura com si es tractés
d’un dol), arriba l’acceptació: senten que la
malaltia implica un gran parèntesi en les
seves vides.
El temps s’ha aturat en un moment
clau de les seves vides. No només han
d’aturar momentàniament la seva vida i
ajornar els plans («no podré començar la
meva primera feina», «no podré anar a la
universitat», «no em podré independitzar»,
«no podré tenir fills», «no podré fer-me
càrrec dels meus fills»…), sinó que, fins i
tot, han de fer passos cap endarrere («he
de tornar a casa dels pares», «he de deixar
la feina a l’estranger», «he de renunciar a
tot el que estic fent ara mateix»…).
A escala emocional, emergeixen
sentiments de desesperança, ràbia
i impotència davant d’una cosa
que no saben gaire bé què és (i no
poden controlar). Senten molta por i
sorgeixen molts dubtes sobre la pròpia
supervivència. A més de bregar amb la
malaltia, el fet de sentir-se aturats mentre
tot l’entorn avança −es casa, té fills,
treballarà fora, es compra una casa…− té
un impacte emocional brutal en els joves.

(

Aceptació

«S’acaba d’obrir un
parèntesi en la meva
i hi ha coses que no
puc canviar»

(

Negació

«A mi em van diagnosticar el 24
de març de 2009, i a la mare li van
diagnosticar un càncer de mama el 28
de gener del mateix any. Feia segon
de batxillerat, faltaven dos mesos
per fer la selectivitat. Pensava que
estava cansada de tant estudiar i per la
preocupació del diagnòstic de la mare.
Quan entrava a la dutxa al matí per
anar a l’institut, em desmaiava. Em
va passar tres vegades i, a la tercera,
vaig anar al centre d’atenció primària.
Em van programar una anàlisi. Vaig
entrar amb el paper de l’anàlisi i no
vaig sortir fins més d’un mes més tard.
Només pensava: “Però si jo no em
puc morir, la que es mor és la mare”.
Quan et diagnostiquen un càncer el
relaciones amb la mort a l’instant.
Ja no preguntes “Em moriré?”, sinó
“Quan em moriré?”»
Sara, 24 anys.
Li van diagnosticar leucèmia mieloide aguda als
18 anys i li van fer un trasplantament de medul·la
òssia d’un donant anònim el 2014.

Per tot això, el primer pensament és
SOBREVIURE. Res és més important que
SOBREVIURE. La malaltia acapara de cop
tota la seva vida, i no és una cosa que
puguin triar. És una decisió forçada. En
un moment de la vida en el qual tot són
projectes, el projecte principal esdevé
sobreviure.
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2. El fet de reconnectar amb la vida
Després de l’acceptació en més o menys
grau, arriba un estat de calma (relativa).
Quan els pacients ja porten convivint un
temps amb la malaltia (en molts casos,
ja superat el trasplantament) entren en
un procés de «poetització» de la vida i
experimenten una transformació dels
seus valors, de la relació amb la vida,
amb el món i amb les persones. Ja no
es tracta de quantitat de vida, sinó de
qualitat en vida.

«Fer plans és la meva manera de lluitar
contra la por. Si penso a dos, a cinc, a
deu anys vista, em poso en la situació
que seré aquí. Portaré els meus fills a
Disney, veuré com es casen. La resta
m’és igual, l’única por real que tinc és a
la recaiguda.»

És el temps d’ordenar la vida, les
prioritats i els anhels de manera honesta.
La salut és prioritària, i aprenen a apreciar
la vida d’una altra manera. Tornen al que
és bàsic, al que és simple, a reconnectar
amb la família i a centrar-se en l’«ara».

«Aprens a viure amb la incertesa. Aprens
a aixecar-te cada matí i pensar: “Que guay,
un dia més!” Simplifiques.»

Lucía, 35 anys.
Li van diagnosticar leucèmia limfoblàstica aguda als 31 anys.

Beatriz, 32 anys.
Li van diagnosticar un limfoma de
Hodgkin als 29 anys.
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3. El que hi ha més enllà de sobreviure:
després de la remissió
Encara que aquesta «reconnexió» amb la
vida es manté, detectem que, a mesura
que passa el temps després de la remissió
de la malaltia, apareix la por a la recaiguda
i la confrontació amb la realitat: la vida
mai no serà la d’abans d’emmalaltir. Els
pacients entenen que el parèntesi que es
va obrir en les seves vides pot ser que no
s’arribi a tancar mai. Viuen tot el procés
preguntant-se què passarà quan entrin
en remissió, i quan aquest moment
arriba apareixen sentiments de molta
incertesa i frustració.
Emergeix una nova rutina i integrar-la no
sempre és fàcil. És el moment d’aprendre
a viure de nou. Hi ha una por terrible
a les possibles recaigudes. Aquests
supervivents aprenen a viure amb la mort i
a trobar-se constantment sota l’espasa de
Dàmocles: pot aparèixer una complicació
en qualsevol moment, i en són conscients.
Les seqüeles associades a la malaltia
són innombrables (i, en molts casos,
desconegudes pels pacients fins que
apareixen). Les revisions constants i
les petites o grans complicacions els
modifiquen la rutina.
Durant el tractament, els pacients anhelen
l’anomenada «remissió». Segons l’American Society
of Clinical Oncology, «una remissió es produeix
quan no es pot detectar la leucèmia al cos i no hi
ha símptomes. Això també es pot anomenar “sense
evidència de malaltia” (no evidence of disease,
NED). Una remissió pot ser temporal o permanent.
Aquesta incertesa fa que a moltes persones els
preocupi que la leucèmia torni». El fet que no hi
hagi evidència biològica de la malaltia s’associa
involuntàriament a la curació, i la mateixa paraula
«curació» s’entén per tornar a estar sa i, per tant,
com estaven abans. El xoc d’aconseguir la remissió
de la malaltia i veure’s molt diferents a com estaven
«abans» és molt gran.

«Al cap dels anys, quan veus que
no tornaràs a la teva vida, que tens
seqüeles, etc., és quan necessites ajuda
psicològica, perquè no ho portes bé.
Ja no és la teva vida, és una altra.
Al principi és com una explosió:
la primera preocupació és “el tema

mèdic”, és sobreviure. Però després va
passant el temps, et vas estructurant
i veus que la resta ha canviat, i és
quan caus. Et penses que quan arribes
al trasplantament s’acaba tot i ja
estaràs bé. I no és així. Jo ara tinc
més por de viure que de morir. Podré
treballar una altra vegada?, el meu cos
aguantarà?, seré capaç de portar un
ritme de vida normal?.»
Edu, 41 anys. Li van diagnosticar leucèmia limfoblàstica
aguda als 35 anys i li van fer un trasplantament de medul·la
òssia d’un donant anònim el 2017.

És un temps de sentiments oposats que
els professionals no haurien de descurar.
El suport psicològic sovint és necessari
en aquesta etapa.
D’una banda, a vegades sorgeix un
sentiment de culpabilitat contradictori amb
els desitjos d’aquests joves de sobreviure
a la malaltia.
D’altra banda, se senten en deute amb les
persones que han conegut i que no han
superat la malaltia, i amb els recursos
sanitaris que s’han bolcat en ells perquè
sobrevisquessin.
També apareix una gratitud enorme per
tot i tots els qui els han ajudat a superar
la malaltia. Tenen moltes ganes de viure,
d’aprendre, de ser escoltats i d’ajudar altres
persones que estiguin passant pel mateix.
Alhora, però, també poden sentir un gran
buit. A partir dels cinc anys del final del
tractament es consideren supervivents, i
al cap de deu anys obtenen l’alta definitiva.
Malgrat això, les revisions es van espaiant.
Progressivament, les visites amb els
hematòlegs es tornen més puntuals i, per
al dia a dia, han de ser atesos als centres
d’atenció primària. Deixen de ser «pacients
hematooncològics», el suport psicològic
ofert durant el procés de tractament sovint
desapareix i tota la xarxa de professionals
que «els sostenia» es va diluint. Se senten
especialment abandonats pel sistema.
Es veuen abocats a un nou estatus. De
cop, gairebé d’un dia per l’altre, han de
tornar a començar la seva vida sota la
consideració d’«expacient».
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«Et salven la vida, però tots els efectes
secundaris que hi ha després…, apanya’t.
Et salven la vida i no t’ensenyen a
viure-la. Jo no visc, sobrevisc. Estic
tot el dia escalant coses: una necrosi de
maluc, cataractes, una sequedat crònica
als ulls, ferides, úlceres…, que no tenen
a veure amb la malaltia principal, però
que em passen. És un continu. Si mires
els efectes secundaris de la cortisona, els
tinc tots. Igual que quan estava malalta,
necessito aquesta atenció.»
A l’Alfonso li van diagnosticar un
limfoma no Hodgkin anaplàstic ALK+ el
2006. Després d’un tractament llarg de
quimioteràpia i un autotrasplantament de
medul·la òssia, sis anys després l’Alfonso
va recaure. La malaltia es va tornar encara
més agressiva. El maig de 2013, l’Alfonso
es va sotmetre a un trasplantament
de medul·la òssia d’un donant anònim
localitzat pel Registre de Donants de
Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació

Sara, 24 anys.

Josep Carreras. Nou anys més tard,
l’Alfonso té reingressos i complicacions
constants a causa, sobretot, del seu
sistema immune afeblit pel tractament i de
la malaltia empelt contra receptor que li ha
quedat de manera crònica. La necrosi de
maluc que té no ha estat operable durant
tots aquests anys, fins que, el 2021, els
metges li han comunicat que, a priori, es
podrà operar, i així podrà recuperar més
mobilitat.

«Et treuen una malaltia i te’n
donen 17 més. El meu consell per
al meu jo del passat recentment
diagnosticat és entendre com més
aviat millor que la meva vida no
tornarà a ser mai la d’abans.»
A lfo nso, 38 anys.
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08.

Resultats i comentaris:
impacte del diagnòstic en el
col·lectiu jove
Per a l’anàlisi global de l’impacte del diagnòstic de la leucèmia o
els limfomes agressius en el col·lectiu jove (de 18 a 35 anys), s’han
analitzat els aspectes següents de la seva trajectòria vital:

EL SOCIAL
Els estudis
La feina
Els tràmits i les baixes
L’impacte econòmic
L’habitatge

EL FAMILIAR
L’entorn familiar
La parella
La sexualitat i la
planificació familiar
Els amics

EL PERSONAL
La gestió emocional
La vivència hospitalària
La vivència compartida:
els grups de suport a les
xarxes socials

Així mateix, a causa de les circumstàncies tan específiques que hem viscut com a
societat des de l’inici de la pandèmia per COVID-19, també hem volgut valorar de manera
concreta l’impacte d’aquesta pandèmia en els pacients joves amb leucèmia.

«No em trobava bé i m’havien de fer
unes proves. Uns dies abans de fer-les,
em van contractar en una empresa.
Encara no tenia signat el contracte quan
em van diagnosticar. Es van quedar en
xoc. Al cap de pocs dies em van trucar
i em van explicar que m’esperarien el
temps que fes falta. Per a mi, estudiar ha
estat terapèutic. Tres dies a la setmana,
de 4 a 8 de la tarda, estudiava un màster.
Vaig acabar les classes uns dies abans
d’acabar la químio. Va ser genial per
tenir una ocupació.»

Noelia, 27 anys.
Li van diagnosticar limfoma de Hodgkin als
26 anys, en plena pandèmia per COVID-19.
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EL SOCIAL
Els estudis
La feina
Els tràmits i les baixes
L’impacte econòmic
L’habitatge

EL FAMILIAR
L’entorn familiar
La parella
La sexualitat i la
planificació familiar
Els amics

EL PERSONAL
La gestió emocional
La vivència hospitalària
La vivència compartida:
els grups de suport
a les xarxes socials

L’impacte educatiu: els estudis

S’han hagut d’esforçar molt per arribar fins aquí, i postergar o
«aturar» la seva vida educativa és veritablement descoratjador i trist.
Es troben en un moment clau per als
seus progressos educatius just abans
de ser diagnosticats. Alguns preparaven
la selectivitat, d’altres acabaven el grau,
i els fa sentir molt impotents el fet de
perdre’s una cosa de la qual tots els seus
companys sí que gaudiran.
Amb tot, durant el tractament i els
mesos d’aïllament hospitalari, estudiar a
distància els resulta una distracció molt
satisfactòria, perquè no se senten del

tot aturats i poden tenir una continuïtat,
encara que no sigui físicament.
A més de veure’s obligats (en molts casos)
a deixar els estudis durant el tractament, la
tornada no és gens senzilla. El cansament
i la desconcentració derivada de tot el que
els passa durant el tractament els impedeix
estar al 100 %, i en alguns casos se senten
«endarrerits» o sense ànim de tornar.

Quina era la teva ocupació principal
en el moment del diagnòstic?

64 %
Treballava

31 %
Estudiava

% s’ha reincorporat si...

53 %
Està en
tractament

5%
Era a l’atur/
buscava feina

Què estudiaves?
n = 88 entrevistes (estudiant)

85 %
Si està en
recuperació

97 %
Si té l’alta

Un

82 %

sí que ha tornat a estudiar

14mesos

temps mitjà de reincorporació

56 %
Un grau/
carrera
universitària

19 %
Batxillerat

11 %
Altres

10 %
3%
Un cicle
Un màster
formatiu
mitjà/superior

Base: 295 entrevistes

Destaca el fet que 8 de cada 10 pacients es van reincorporar als
estudis, però cal matisar que ho van fer després d’una mitjana de més
d’un any (14 mesos) després de l’inici del tractament. Només 1 de cada
2 va mantenir els estudis mentre estava en tractament.
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EL SOCIAL
Els estudis
La feina
Els tràmits i les baixes
L’impacte econòmic
L’habitatge

Valoració de l’actitud del centre acadèmic
n=88 entrevistes (estudiant)

10 - Molt positivament

6,3

9
8
7

EL FAMILIAR
L’entorn familiar
La parella
La sexualitat i la
planificació familiar
Els amics

puntuació mitjana de la
valoració actitud del centre

6

73 %

5
4

el centre va donar facilitats

3
2

EL PERSONAL
La gestió emocional
La vivència hospitalària
La vivència compartida:
els grups de suport
a les xarxes socials

1
0- Molt negativament

El centre va donar facilitats
n=70 han tornat a estudiar

Ajuda per part del professorat per posar-me al dia en tornar

39 %

Em van mantenir la plaça/la matrícula

30 %

Facilitats per continuar en línia/a distància

25 %

Em van retornar l’import del curs

18 %

Adaptació de plans en tornar

17 %

Ajudes econòmiques per tornar

2%

Per quins motius no has pogut tornar a estudiar?
Problemes derivats que em dificulten estudiar (visió, cansament...)

51 %

No aconsegueixo concentrar-me igual que abans

51 %

Dificultats per seguir horari/ritmes

50 %

Repetir curs/pràctiques

44 %

Tornar a pagar taxes, crèdits...

39 %

Readaptar a un nou pla d’estudis

17 %

Perdre convocatòria de selectivitat,
oposicions, de presentació de treballs

17 %

De tots els pacients que es van poder
reincorporar als estudis, la majoria valora
positivament les facilitats que els va
donar el centre. Malgrat això, només el
40 % afirma haver tingut ajuda per part
del professorat, a 3 de cada 10 se’ls va
mantenir la plaça o la matrícula i només
el 25 % va poder seguir les classes
en línia. Cal destacar que aquest últim
punt pot canviar de manera dràstica en

l’actualitat pel fet que, per la pandèmia, la
immensa majoria d’universitats i cursos
n’ofereixen el seguiment a distància.
Així mateix, és important posar l’accent
en el fet que la meitat dels pacients
que es van reincorporar afirmen que
tenen dificultats físiques a causa del
cansament, els problemes de visió, la
desconcentració, etc.
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Per quins motius no has pogut tornar a estudiar?
EL SOCIAL
Els estudis
La feina
Els tràmits i les baixes
L’impacte econòmic
L’habitatge

EL FAMILIAR
L’entorn familiar
La parella
La sexualitat i la
planificació familiar
Els amics

EL PERSONAL
La gestió emocional
La vivència hospitalària
La vivència compartida:
els grups de suport
a les xarxes socials

n=88 entrevises

Encara continuo en tractament

69 %

Problemes derivats que em dificulten estudiar (visió, cansament)

38 %

No m’ho puc permetre econòmicament

19 %

No puc seguir el ritme, he perdut el ritme

13 %

No he volgut tornar, no tinc ànims per continuar estudiant

13 %

He hagut d’anar a viure a una altra ciutat

13 %

Han canviat el pla d’estudis i no m’hi puc adaptar

6%

M’he adonat que no és el que vull fer realment

6%

69 %

no han tornat a estudiar perquè
continuen en tractament

38 %

tenen problemes derivats de la malaltia
que els dificulten poder tornar

En definitiva, la immensa majoria dels pacients enquestats volen tornar a
estudiar. El problema és que no poden, o bé perquè continuen en tractament,
o bé perquè el tractament els ha deixat seqüeles importants.

«Em va costar després
tornar a concentrar-me de
la mateixa manera. Llegir,
estudiar… Em quedaré
així per sempre o ho
recuperaré?.»
Paula, 26 anys. . Li van diagnosticar leucèmia limfoblàstica
aguda als 23 anys i li van fer un trasplantament d’un donant de
medul·la òssia anònim el 2019.

El 53 % dels pacients
que estudiaven ho han
de deixar durant el
tractament, encara que
molts (85 %) tornen a
reprendre els estudis
durant la reincorporació.
El 97 % reprèn els
cursos després de l’alta
hospitalària.

Destaca una actitud
relativament positiva
dels centres educatius
per facilitar-los la
reincorporació i el
seguiment dels estudis.
Remarquen especialment
l’ajuda per part del
professorat per posar-los
al dia en tornar (39 %),
mantenir-los la plaça o
la matrícula (30 %) i les
facilitats per seguir les
classes a distància (25 %).

Les dificultats principals
per continuar amb els
estudis es deriven de les
mateixes seqüeles del
tractament. Especialment
destaquen, en més de la
meitat dels enquestats, els
inconvenients següents:
problemes derivats que els
dificulten estudiar (visió,
cansament…), problemes
de concentració i
dificultats per seguir el
ritme i els horaris d’estudi.
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EL SOCIAL
Els estudis
La feina
Els tràmits i les baixes
L’impacte econòmic
L’habitatge

EL FAMILIAR
L’entorn familiar
La parella
La sexualitat i la
planificació familiar
Els amics

EL PERSONAL
La gestió emocional
La vivència hospitalària
La vivència compartida:
els grups de suport
a les xarxes socials

L’impacte laboral: la feina
Com hem vist en l’apartat introductori
d’aquest dossier, la inserció laboral i
l’emancipació dels joves a Espanya ja
són difícils per si mateixes, però, per als
pacients joves que s’enfronten amb una
leucèmia o un limfoma, encara ho són de
manera molt més intensa.
Recordem les dades següents de l’Informe
Joventut a Espanya 2020 del Ministeri de
Drets Socials i Agenda 2030 (Injuve):
Actualment, la taxa d’atur dels joves amb
edats compreses entre els 15 i els 24
anys se situa en el 38 %.
La pandèmia ha transformat Espanya
en el país amb la taxa d’atur juvenil
més elevada de tota l’OCDE, segons
l’últim informe sobre ocupació elaborat

per l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics.
Espanya és un dels països d’Europa
amb més percentatge de joves que ni
estudien ni tenen feina.
El 40 % dels empleats joves té un
contracte de caràcter temporal, i el 37 %
diu que voldria treballar més hores de les
que treballa actualment.
Els joves amb leucèmia es troben amb
una doble dificultat laboral:
- La crisi econòmica que ja venia d’abans
i que està marcant la seva generació.
- Les implicacions de la mateixa malaltia,
que els limita parcialment o totalment per
treballar.

PLOU SOBRE MULLAT

Els millennials, una generació nascuda
entre 1985 i 1995 (el 2021 tenen entre 26 i
36 anys), són els únics de la història recent
que han viscut de ple, i en el moment àlgid
de la seva vida laboral, dues grans crisis: la
de 2008 i la de 2020.

Aquests joves s’enfronten amb una gran
paradoxa: són una generació plenament
preparada i la més digitalitzada de la
història, però, al mateix temps, la que ho
té més difícil per accedir i mantenir-se al
mercat laboral.

En aquest marc tan convuls per als joves
sans, es troba aquesta petita part de la
població que representa la població juvenil
amb leucèmia o limfomes agressius.
Aquests 4.000 o 5.000 joves d’entre 18
i 35 anys que són susceptibles que se’ls
diagnostiqui cada any a Espanya, segons
dades del National Cancer Institute dels
Estats Units.

La generació Z, o centennials, són els
nascuts a finals dels anys 90 o principis
dels 2000. Actualment, tenen menys de
21 anys. Ja han nascut amb una societat
convulsada per les crisis i parteixen d’un
accés al mercat laboral difícil per se. A
escala mundial, no hi haurà cap generació
més afectada per la crisi econòmica de
la COVID-19 que ells. Una de les raons
principals és el baix cost que representa
acomiadar-los, a diferència de la gent que
té anys d’antiguitat en una empresa.

En l’àmbit laboral, es veuen ressagats
respecte al seu entorn. Mentre els altres
joves que coneixen comencen a encarrilar
el seu futur, troben les primeres feines o,
fins i tot, decideixen marxar a l’estranger,
ells han hagut d’aturar les seves vides.
La dificultat d’aconseguir un contracte fix
o simplement de tornar a treballar després
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d’un càncer es multiplica: han de justificar
una «aturada» laboral de diversos anys
al CV, viuen amb limitacions mèdiques,
poden haver d’absentar-se, de manera
obligada, per fer-se revisions, etc. La vida
no només s’atura, sinó que molts han de
fer alguns passos enrere, com deixar la
primera feina o tornar a casa dels pares.

treball que desapareixen o oportunitats
que simplement ja no existeixen).
S’acumulen els «maldecaps» a l’hora de
gestionar tots els tràmits laborals (baixes,
incapacitat…), i això fa que se sentin sols i
impotents.
En el moment del diagnòstic, gairebé el 80 %
dels enquestats reconeix haver sofert
un impacte laboral, ja sigui per abandó o
discontinuïtat (65 %) o per acomiadament o
no renovació (20 %).

A més, se suma la «incomprensió» o falta
de suport de l’entorn laboral (empreses
que no faciliten la reinserció, llocs de

Quin/s impacte/s ha tingut/va tenir en l’àmbit laboral el diagnòstic?
n=195 entrevistes

77 %
va sofrir un
impacte laboral
negatiu

23 %
no va tenir
cap impacte

En el moment del diagnòstic, gairebé el dels enquestats reconeix haver
sofert un impacte laboral, ja sigui per abandó o discontinuïtat (65 %) o
per acomiadament o no renovació (20 %).

31 %

abandonament/
discontinuïtat (1)

altres impactes

era a l’atur/
buscava feina

estudiava

65 %

16 %

5%
64 %
treballava
OCUPACIÓ
PRINCIPAL EN
EL MOMENT DEL
DIAGNÒSTIC

19 %
acomiadament

Vaig haver de deixar la feina que tenia en aquell moment (1)

IMPACTE
LABORAL

48 %

No m’he pogut dedicar més al que em dedicava*

(1)

18 %

Vaig haver de combinar altes i baixes mèdiques segons el tractament

(2)

12 %

Em van acomiadar (2)

10 %

No he tingut dret a l’atur perquè no havia cotitzat

(3)

8%

No vaig arribar a poder-me incorporar totalment al món laboral

(3)

8%

o em van renovar el contracte

(2)

7%

Van deixar de contractar els meus serveis / Vaig perdre clients (2)

3%

Base treballaven: 195 entrevistes
* (treball físic, per les característiques...)
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començar a volar, tenir una feina,
independitzar-me econòmicament…, i
passar de nou que et cuidin des de zero i
que t’ho facin pràcticament tot.»

«Després dels anys, penso que la
setmana anterior al diagnòstic m’estava
graduant. Ja tenia feina. Començava a
treballar de seguida, però els vaig haver
de trucar i dir-los que m’estaven fent
proves. Em va fer molta ràbia. Haver
pencat tant, acabar la carrera,

Paula, 23 anys.
Li van diagnosticar una leucèmia.

10 %

5%

autònom

era a l’atur/
buscava feina

estudiava

assalariat a
jornada completa

treballava
OCUPACIÓ
PRINCIPAL EN
EL MOMENT DEL
DIAGNÒSTIC

31 %

76 %

64 %
13 %
assalariat
a jornada
parcial

OCUPACIÓ
LABORAL EN SER
DIAGNOSTICAT

% s’ha reincorporat si...

53 %

s’ha reincorporat a la feina

36 %
està en
tractament

45 %
està en
recuperació

73 %
té l’alta

20 mesos

temps mitjà de reincorporació

Base treballaven: 295 entrevistes

Cal destacar que només 1 de cada 2 pacients es reincorpora i remarcar
que ho fa després de gairebé 2 anys des del diagnòstic. El temps mitjà
de reincorporació se situa en 20 mesos. El tractament impedeix treballar
gairebé a 7 de cada 10 persones i, ja en remissió, només la meitat es pot
reincorpor a causa de les seqüeles físiques.

«Vaig trigar dos anys a recuperar-me del
trasplantament de medul·la òssia. Des del
diagnòstic del limfoma fins a la remissió de
la malaltia van passar cinc anys. Al cap de
dos anys del trasplantament de medul·la em
van retirar els immunosupressors que prenia.
Automàticament, en aquell moment, em
van retirar la pensió que tenia, encara que jo
no estava llesta per treballar. Sempre havia
treballat en una feina física que aleshores no
podia fer i, al mateix temps, era molt complicat
trobar una altra feina per a la qual no tenia
formació. A més, amb les seqüeles que tenia, i
tinc, la formació se’m feia molt difícil.»

Yaiza, 28 anys.
Li van diagnosticar limfoma
als 21 anys.
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A més, una vegada reincorporats, gairebé 3 de cada 10 han de modificar les condicions
laborals. Cal destacar que només al 10 % se’ls va oferir fer teletreball. A causa de la
pandèmia, és molt probable que actualment millori aquesta readaptació laboral. De tota
manera, al 35 %, l’empresa en què treballaven NO els va oferir facilitats per reprendre la
tasca laboral.
Valoració de l’actitud de l’empresa
després del diagnòstic

Has pogut o vas poder tornar en les
mateixes condicions de lloc i salari?

10 - Molt positivament
9
8
7
6
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5
72 %
28 %
amb condicions modificació
idèntiques*
de condicions*

4
3
2

*Canvi de ciutat/lloc de treball, canvi d’horari,
canvi de funcions o canvi de salari.

1
0- Molt negativament

7,2

puntuació mitjana de la
valoració de l’actitud de l’empresa

75 %

de les modificacions* són
acordades per totes dues parts

65 %

l’empresa va donar facilitats*

L’empresa va donar facilitats
Mantenir el lloc fins que tornés

52 %

Flexibilitat d’horaris

16 %

Possibilitat de teletreball

10 %

Reincorporar-me amb reducció de jornada

9%

Un lloc diferent al que tenia, però que sí que puc fer-ho

5%

Trasllat a un lloc més a prop de la meva ciutat

2%

Base treballaven: 195 entrevistes

«Jo em vaig posar a treballar directament sense estar recuperada
del tot. Em van trasplantar un mes d’agost i vaig tornar a casa per
Reis. El pitjor de tot va arribar després del trasplantament: rebuig,
ingressos, complicacions… Vaig sortir per Reis per tornar a casa
amb els meus nens. Em vaig tornar a posar a treballar que pesava
46 quilos i em sentia molt fluixa. Com que abans de la malaltia
treballava sense estar donada d’alta, no tenia cap prestació. No tenia
res i tenia dos nens: treballar era una necessitat.»
Lucía, 35 anys.
Li van diagnosticar leucèmia als 31 anys.
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Ana Belén, 41 anys.
Li van diagnosticar limfoma de Hodgkin als 22
anys i limfoma no Hodgkin als 33 anys i va tenir
una recaiguda als 36.

«Quan em van diagnosticar per segona vegada, treballava
en una entitat financera. En acabar el tractament, vaig
tornar a treballar sense demanar la incapacitat precisament
pel tema de com està formulada la incapacitat. Jo em
trobava fatal, però vaig pensar: «Com que és revisable, si
em donen ara la incapacitat i d’aquí a dos anys me la treuen,
hauré estat quatre anys fora del mercat laboral, i a veure
com trobo feina després. Em quedaré sense aquesta feina,
que estava molt ben remunerada.» Vaig tornar a treballar
sense trobar-me bé, obligada pel sistema. Vaig tornar i vaig
aconseguir que em donessin una reducció de jornada, però
no va servir de res. Feia les mateixes hores, o més, cobrava
menys, i amb una qualitat de vida penosa.»
Motius de no reincorporació
NO s’han reincorporat (n=90)
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Tinc la incapacitat laboral

41 %

Encara continuo en tractament

33 %

No puc seguir el ritme, he perdut el ritme

19 %

És molt difícil aconseguir feina sent pacient

12 %

Si dius que has tingut càncer, no et volen contractar

12 %

M’he hagut de mudar a una altra ciutat

11 %

No he volgut, no tinc ànim per continuar treballant

7%

s complicat justificar tant de temps d’inactivitat

6%

Perquè no he pogut acabar els estudis

1%

47 %

no ha tornat a treballar

88 %

voldria tornar a treballar,
però ara no pot

Quina és la teva situació laboral en aquests moments?
295 entrevistes

45 %
treballo

17 %
tinc una
pensió/
prestació per
incapacitat
laboral

14 %
estudio

14 %
estic
de baixa

10 %
soc a l’atur/
busco feina

8%
incapacitat
laboral
temporal

6%
incapacitat
laboral
indefinida

En aquests moments, reps tractament?
# ANYS DES DEL DIAGNÒSTIC

3 ANYS

6 ANYS

13 ANYS

EN
TRACTAMENT

EN
RECUPERACIÓ

DONAT/ADA
D’ALTA

Treballo

11 %

37 %

77 %

Tinc una pensió/prestació per incapacitat laboral

17 %

23 %

6%

Estudio

26 %

15 %

6%

Estic de baixa

36 %

14 %

2%

Soc a l’atur/busco feina

9%

12 %

8%

(n=53)

(n=145)

(n=97)
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És important valorar que gairebé tots els pacients (9 de cada 10) volen tornar a
treballar. L’inconvenient no és el desig d’estar inactius laboralment, sinó els problemes que
tenen per readaptar-se al mercat laboral: tractaments, cansament, seqüeles, dificultats per
seguir el ritme... El motiu principal pel qual els pacients deixen de treballar és simplement
que el tractament els impedeix fer-ho.

«M’anaven a fer fixa en una feina un mes abans de
diagnosticar-me. Ara tinc la incapacitat total per treballar
i espero l’absoluta. No em veig capaç de treballar. Era
pluriocupada, estudiava al matí, treballava a la tarda
d’administrativa i el cap de setmana, de cambrera. T’has
de moure tu per fer tots els papers, les cites a l’INS, al
SEPE, etc. Ningú no et ve a ajudar ni t’explica què has de
fer. T’has d’espavilar sola. He cotitzat 7 anys dels 15 que
portava treballant. Encara estic amb vacunes, amb ingressos
puntuals, complicacions. No em veig capacitada per treballar
ara mateix.»
Azahar, 30 anys.
Li van diagnosticar leucèmia limfoblàstica aguda als 28 anys i li van fer un trasplantament
de medul·la òssia de donant no emparentat localitzat pel Registre de Donants de Medul·la
Òssia de la Fundació Josep Carreras el 2019.

Els tràmits i les baixes
Els joves que pateixen leucèmia
s’enfronten amb una quantitat important
de tràmits que han de fer, a l’hora
que la malaltia els limita físicament i
anímicament per dur-los a terme: baixes
laborals, gestions amb assegurances,
tràmits per sol·licitar una incapacitat,
prestacions, etc.
La realització dels tràmits inicials
s’acostuma a traslladar als familiars més
pròxims. El pacient està en situació de
xoc i es focalitza en la «supervivència»,
sovint ingressat/ada, però hi ha un munt
de gestions diàries que s’han de continuar
fent, a més dels tràmits derivats de la
malaltia. Habitualment, no hi ha suport

ni assessorament sobre les ajudes a què
poden accedir (ni sobre les entitats, les
fundacions o les associacions a les quals
poden acudir per demanar aquest suport
o assessorament). Tenen molt poca
informació sobre les ajudes estatals o
autonòmiques a les quals poden accedir
pel grau d’incapacitat, per a ocupació
o per a habitatge, i, a més, sovint les
gestions, o una part, no es poden fer de
manera digital.
El mateix pacient (48 %) o bé els pares
(44 %) solen fer els tràmits. Es detecten
manques d’informació (només el 40 %
la rep), i al 87 % li agradaria rebre més
informació i ajuda.

Qui va tramitar certificats/baixes o tràmits
295 entrevistes

48 %
jo mateix

44 %
els pares

19 %
la parella

4%
un gestor

3%
amics

12 %
altres

27 %
jo, sol

21 %
jo,
amb algú

Joves i leucèmia / 38

Van rebre informació sobre tràmits a través de...
Base total: 295 entrevistes

EL SOCIAL
Els estudis
La feina
Els tràmits i les baixes
L’impacte econòmic
L’habitatge

EL FAMILIAR
L’entorn familiar
La parella
La sexualitat i la
planificació familiar
Els amics

Personal de l’hospital

13 %

Treballador social/assistent social del centre mèdic

12 %

AECC

10 %

Internet

8%

Altres pacients

7%

Expacients

5%

Fundació Josep Carreras

5%

Altres entitats de pacients

6%

Xarxes socials

3%

Proyecto IDUN

1%

40 %

van rebre informació
sobre tràmits

87 %

els hauria agradat tenir
més informació i ajuda
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«Jo treballava en un vaixell, pescant. Ho vaig
haver de deixar de la nit al dia. El meu estat físic
m’impedeix tornar a treballar. En aquell moment
era l’únic sou que entrava a casa. Actualment no
puc treballar: m’han retirat de manera permanent
i tinc 23 anys. He passat de fer-ho tot, de treballar
16 hores al dia, a no fer res. M’han retirat amb
una incapacitat permanent i absoluta per a tota
mena de treball.»

«La mare es va agafar una excedència a la feina
per acompanyar-me durant el autotrasplantament
de medul·la òssia, al qual em vaig sotmetre
el 2019. Els pares treballen, els dos, en un
supermercat. Després de la recaiguda i durant
l’altre transplantament de medul·la òssia al qual
em vaig sotmetre, aquesta vegada del meu germà,
la mare ja va haver d’agafar la baixa. Jo treballava
quan em van diagnosticar, i vaig cobrar un any
de la mútua de l’empresa. En l’autotrasplantament
Juanxo, 23 anys. Li van diagnosticar leucèmia limfoblàstica
em van donar la discapacitat temporal (del 67 %).
aguda als 19 anys, li van fer un trasplantament de medul·la
òssia de donant no emparentat el 2017 i es va sotmetre a una
Em van informar d’aquesta possibilitat a través
immunoteràpia CAR-T per recaiguda el 2019.
d’una associació de pacients. Desconeixia si em
beneficiava o no. En aquell moment ho vaig
deixar de banda perquè cobrava la baixa laboral.
Em van donar la incapacitat temporal quan se’m
va acabar la baixa. Continuava cobrant el mateix.
Alhora, em van enviar una carta per sol·licitar
la incapacitat permanent (dels Serveis Socials
de València), perquè anés a lliurar els papers.
Però me la van denegar perquè no tenia tres
anys cotitzats treballats. Des d’aleshores no tinc
prestacions, res. Els pares tenen una ajuda de 400
euros mensuals per tenir un fill a càrrec amb una
«Jo no vaig demanar la discapacitat fins al cap de dos discapacitat.
anys i mig després del trasplantament. Van trigar un
any a donar-me-la. Les gestions per a la dependència A cada comunitat autònoma funciona diferent.
Són criteris diferents. D’això te n’informen
i per sol·licitar la discapacitat van per separat. I
a les fundacions a les quals et deriven des de
depèn del grau de dependència (en el meu cas, un
78 % de discapacitat i el grau 3 de dependència). Pel l’hospital. Si t’hi deriven. És complicat trobar la
informació.»
grau 3, em van donar tres opcions: 55 hores d’una
treballadora familiar que vingui a casa a cuidar-te;
Esther, 25 anys. Li van diagnosticar limfoma no Hodgkin als
171 euros de prestació, que és el que cobraria la mare 24 anys. Es va sotmetre a un autotransplantament de medul·la
per ser la meva cuidadora, o 20 hores de treballadora òssia el 2018 i a un altre d’un donant familiar el 2020.
familiar i 171euros. Aquesta última opció és la que
vaig agafar jo. No arriba a una hora al dia. No arriba
per res, depenc d’una tercera persona per ajudar-me
en el dia a dia.»
Sara, 26 anys. Li van diagnosticar leucèmia mieloide aguda
als 18 anys. Es va sotmetre a un trasplantament de medul·la
òssia d’un donant no emparentat el 2014. Després de moltes
complicacions i reingressos, actualment és tractada d’un EICR
(malaltia empelt contra receptor) molt greu a la pell, que li
desencadena una esclerodèrmia, a més d’una necrosi de maluc.
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La incapacitat temporal (IT) o baixa
mèdica és la prestació econòmica que
cobreix la pèrdua adquisitiva de la persona
que, com a conseqüència de la malaltia, ha
de deixar de treballar de manera temporal.
El metge de capçalera és el facultatiu
encarregat de gestionar els comunicats
d’incapacitat temporal al llarg del procés
de la malaltia.
El temps màxim d’IT és de 365 dies. Una
vegada transcorregut aquest període
d’un any, l’INSS (Institut Nacional de
la Seguretat Social) truca als pacients
per citar-los amb l’Equip de Valoració
d’Incapacitats (EVI), el qual dictamina si
cal modificar la situació o no: concedir
l’alta mèdica, mantenir la IT mitjançant una
pròrroga de 180 dies o iniciar un expedient
d’incapacitat laboral permanent (ILP).
La incapacitat laboral permanent (ILP)
és el reconeixement que estableix l’INSS
(Institut Nacional de la Seguretat Social)
quan una persona experimenta una pèrdua
de capacitats que afecten en l’àmbit
laboral. Aquest dret comporta associats
uns requisits específics i un temps mínim
de cotització, per la qual cosa la prestació
econòmica es pot veure modificada
segons quin sigui el grau d’incapacitat.
Hi ha diversos tipus d’ILP:
• Parcial per a la professió habitual:
ocasiona al treballador una disminució
no inferior al 33 % en el rendiment per a
aquesta professió.

Aquest reconeixement d’ILP se sol·licita a
la Direcció Provincial de l’INSS. Així mateix,
l’article 172 disposa que els beneficiaris
d’aquest subsidi són tots els treballadors
inclosos en qualsevol règim de la Seguretat
Social, sempre que compleixin determinats
requisits:
- Si és per malaltia comuna, han d’estar
afiliats i d’alta o en situació assimilada
a l’alta i tenir cobert un període de
cotització de 180 dies en els 5 anys
anteriors. Cal tenir molt en compte
aquesta dada, perquè, en el cas dels
joves que tractem en aquest informe,
en tractar-se de persones molt joves, és
probable que no hagin tingut temps de
cotitzar 180 dies en els 5 últims anys.
- Si és per accident, sigui de treball o no,
i malaltia professional, no s’exigeixen
cotitzacions prèvies.
Font: INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social).

2

El grau de discapacitat
Així mateix, molts pacients poden tramitar
el grau de discapacitat (que no té relació
amb la incapacitat laboral, al contrari del
que pensen moltes persones).
Quan s’experimenta una pèrdua de
capacitats que afecten la realització
normalitzada de les activitats de la vida
diària, pot ser que el pacient tingui dret
a sol·licitar el reconeixement d’una
discapacitat o minusvalidesa.
Els drets associats a la minusvalidesa
o discapacitat comencen a partir del
reconeixement d’un 33 % de discapacitat i
s’incrementen significativament a partir del
65 %.

• Absoluta per a tota feina: inhabilita el
treballador per a qualsevol professió o ofici.

L’IMSERSO és l’organisme encarregat
d’establir les bases d’aquesta valoració. En
canvi, són les comunitats autònomes les
encarregades de gestionar les sol·licituds i
dur a terme la valoració i el reconeixement
de la discapacitat.

• Gran invalidesa: quan el treballador
incapacitat permanent necessita
l’assistència d’una altra persona per als
actes més essencials de la vida.

Per fer la sol·licitud, cal adjuntar-hi tots els
informes mèdics, psicològics o socials
més recents que acreditin la pèrdua de
capacitats que s’experimenta i la situació

• Total per a la professió habitual: inhabilita
el treballador per a la professió habitual,
però es pot dedicar a una altra de diferent.
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social, econòmica i personal en què es
troba el pacient. Aquest reconeixement es
fa quan s’han acabat els tractaments, i, per
tant, els pacients no poden rebre aquesta
ajuda durant el tractament.
Així mateix, per a segons quins casos, el
pacient s’ha d’informar de les prestacions
socials de la seva comunitat autònoma,
si requereix teleassistència quan torni a
casa, si hi ha ajudes a domicili, els rangs
de copagament dels medicaments, les
prestacions de trasllats hospitalaris, etc.
Actualment, no hi ha ajudes públiques
destinades exclusivament a pacients de
càncer.
Font: Associació Espanyola contra el Càncer, 2020.

3

La dependència
S’entén que una persona és «dependent»
funcional quan li cal ajuda d’una altra per
fer activitats quotidianes com caminar,
banyar-se, vestir-se, endreçar-se, menjar,
fer transaccions, preparar menjars o
administrar-se els medicaments, per
exemple. Dependència no és el mateix que
discapacitat, i, per tant, la sol·licitud del
certificat de discapacitat i la valoració del
grau de dependència són tràmits que no
tenen res a veure.

Severa: la persona necessita ajuda per
fer activitats de la vida diària dues o tres
vegades al dia, però no requereix el suport
permanent d’un cuidador.
Gran dependència: la persona necessita
suport per fer activitats de la vida diària
diverses vegades al dia i té necessitats de
suport contínues.
Cada comunitat autònoma estableix un
òrgan de valoració responsable d’emetre
un dictamen sobre el grau i el nivell de
dependència de les persones que el tramitin.
La persona declarada dependent es pot
beneficiar de:
1. Serveis de prevenció de situacions de
dependència
2. Serveis de promoció de l’autonomia
personal
3. Servei de teleassistència
4. Servei d’ajuda a domicili
5. Servei de Centre de Dia i Nit
6. Servei d’atenció residencial.
Prestació econòmica per a cures en
l’entorn familiar i suport a cuidadors no
professionals.
Prestació econòmica vinculada al servei
assignat, quan no sigui possible l’accés a
un servei públic o concertat.
Prestació econòmica per a la contractació
d’un assistent personal que faciliti la
realització de les activitats de la vida diària.

La llei preveu tres graus de dependència:
Moderada: la persona necessita ajuda per
fer activitats de la vida diària almenys una
vegada al dia.
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Les despeses i les assegurances
L’impacte del diagnòstic és un impacte que
rep tota la família del pacient. També en
l’aspecte econòmic. 3 de cada 10 pacients
afirmen que reben ajuda del seu entorn, i
en 7 de cada 10 casos és algú de l’entorn
familiar qui ha hagut de variar l’ocupació
laboral per cuidar-los. La meitat d’aquests

Tenien assegurança
mèdica abans del
diagnòstic

No tenien assegurança
i no n’han intentat
contractar cap

familiars deixen de treballar completament
o demanen una baixa o una excedència
laboral. És molt baix el percentatge de
persones que han rebut ajuda econòmica
de l’Estat o d’altres institucions públiques
(només el 17 %).

No tenien assegurança
i han intentat
contractar-ne una

6%
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a les xarxes socials

Han contractat una
assegurança mèdica
2 % No he tingut problemes
2 % És molt cara
2 % Amb moltes restriccions

12 %

No han aconseguit contractar
una assegurança mèdica

Préstec

Assegurança de decessos

Assegurança de vida

(n=64)

(n=116)

Moltes dificultats
Força
Algunes
Poques
Cap dificultat

(n=191)

Segons el programa Després del càncer, de
la Federació d’Entitats contra el Càncer de
Catalunya (FECEC), la determinació d’una
prima en una companyia asseguradora
està sotmesa a moltes variables, entre
les quals hi ha l’edat i l’historial mèdic. Les
companyies asseguradores sempre fan
de manera prèvia un estudi dels riscos, en
funció dels quals determinen la prima que
ha d’abonar l’assegurat.
Les asseguradores sempre sotmeten a
un qüestionari tots els sol·licitants d’una
assegurança mèdica o de vida, i fins i tot
a una revisió mèdica. En aquest document,
es responen qüestions relatives a la salut i
l’estil de vida de l’assegurat.

Aquest tipus d’assegurances, en funció
de la cobertura contractada, poden
cobrir processos oncològics, en cas
que l’assegurança s’hagi contractat de
manera prèvia al diagnòstic de la malaltia.
En línies generals, les assegurances que
no inclouen hospitalització cobreixen tot
el que està relacionat amb la detecció
i el diagnòstic, però no el tractament
ni la intervenció (en cas que n’hi hagi).
Per contra, les pòlisses que inclouen
hospitalització i cirurgies donen una
cobertura integral, inclòs el tractament de
la malaltia. A partir d’aquí, hi ha una àmplia
varietat de productes que responen a
preus molt diferents.

* https://despresdelcancer.cat
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Per a les persones que han superat una
malaltia oncològica, aconseguir una
assegurança de vida o de salut no és fàcil,
però en molts casos es pot aconseguir
amb un augment del cost de la prima.

Encara que la llei espanyola
no obliga a contractar una
assegurança de vida per
demanar un préstec o una
hipoteca, moltes entitats
bancàries la sol·liciten o la
recomanen com a garantia
de pagament. El problema
apareix quan l’asseguradora

es nega a tramitar una pòlissa
per malaltia o per haver-ne
sofert una durant els anys
anteriors, com pot ser el cas de
les persones que han patit una
malaltia oncològica. En aquest
cas, es denega l’assegurança
i poden sorgir dificultats per
a la concessió del préstec o el
producte financer.
Font: Federació d’Entitats contra el Càncer de Catalunya (FECEC)
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L’habitatge
Cal destacar que 3 de cada 10 pacients
i 4 de cada 10 van tenir dificultats per
accedir a un habitatge de lloguer o
a una hipoteca, respectivament. «La
precarietat laboral i els salaris baixos
impedeixen que una bona part dels joves
espanyols puguin accedir a un habitatge
en propietat. Ni tenen capacitat per pagar
l’entrada inicial, ni una feina estable per
fer front a la hipoteca. El lloguer, moltes
vegades compartit a causa dels preus
elevats, o continuar amb la família són
les úniques alternatives per a molts joves.
Aquesta tendència, que va començar el
2008, només fa que augmentar any rere
any. Els estàndards que fan servir les

mateixes entitats financeres recomanen
no dedicar més del 30 %-35 % dels
ingressos mensuals a afrontar un préstec
hipotecari. No obstant això, en l’actualitat,
el percentatge del salari net d’una llar
unipersonal que s’hauria de reservar per
sufragar l’import de la primera quota
hipotecària per un habitatge lliure pot
superar el 60 %. Per això, un jove només
pot comprar un habitatge amb molta
dificultat». Segons l’article «¿Por qué los
jóvenes no pueden acceder a una vivienda
en propiedad?», d’Antonio Muñoz Guzmán
(Universitat de Còrdova) per a l’Observatori
Social de la Fundació ”la Caixa”, 2019.

Has hagut o vas haver de canviar de residència després del
diagnòstic o en algun moment durant el tractament?
Base total: 295 entrevistes

23 %
Vaig haver
de mudar-me
de ciutat per
tractar-me

22 %
Vaig haver
de tornar a
casa dels
pares

43 %

Han hagut de canviar
de residència després
del diagnòstic

5%
Vaig haver
de tornar a
Espanya (era
a l’estranger)

Després del diagnòstic, has tingut dificultats per a…
Base han intentat accedir a aquests serveis

Habitatge de lloguer
17 %
Moltes dificultats
Força
Algunes
Poques
Cap dificultat

9%
7%
9%

Hipoteca

33 %

24 %
9%

44 %

11 %
11 %

58 %

(n=101)

45 %

(n=75)
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La família i els cuidadors
Un 88 % dels enquestats, d’entre 18 i
35 anys en el moment del diagnòstic,
afirmen que qui els va cuidar van ser els
pares i, en el 53 % dels casos, la parella.

nets (65 %). Si és el cas, la contractació
d’algú extern és sobretot per cuidar els fills
(17 %) i no tant per cuidar els pacients (4 %).

Els pares són l’eix vertebrador de la cura:
cuiden els fills malalts (88 %) i, si cal, els

A escala macro, la família exerceix un paper
fonamental en la configuració del benestar,
ja que, tradicionalment, la cura de la salut
s’ha fet en l’àmbit familiar. Encara que amb
diferències internacionals significatives,
la família ha atenuat les manques dels
sistemes de benestar (Moreno, 2002; Durán,
2004). Als països de l’àrea mediterrània,
la xarxa informal de suport i l’ajuda
familiar tenen una importància especial
en la configuració del benestar, a causa de
l’escassetat de polítiques públiques (Béland i
Zunzunegui, 1996).

Als països del sud d’Europa, on impera
un model familiar caracteritzat per la
fortalesa dels llaços familiars, la solidaritat
familiar exerceix un paper fonamental
en el benestar i la qualitat de vida de
les persones dependents. En aquests
països, dependència i cures a la llar estan
estretament relacionats. Les famílies i,
dins de les famílies, les dones, són les que
s’encarreguen de l’atenció, habitualment
de les persones grans que pateixen alguna
limitació o discapacitat.

Qui va assumir el rol de cuidador?
Base total: 295 entrevistes

88 %
Els pares

53 %
La parella

36 %
Altres
familiars

17 %
Amics

4%
1%
He hagut de
Un
contractar voluntari/ària
ajuda externa

Qui es va ocupar dels fills?
Base: Tenien fills en el moment del diagnòstic (n = 48)

La parella

73 %

Els pares

65 %

Altres familiars

52 %

He hagut de contractar ajuda externa

17 %

Amics

13 %

Jo mateix/a

13 %

Un voluntari/ària

16 %

tenien fills en el moment
del diagnòstic

2%
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Hi ha una reculada en els rols entre pares
i fills que impacta emocionalment els
pacients. Recordem que són joves d’entre
18 i 35 anys. Rebre ajuda per a les cures
bàsiques (vestir-se, dutxar-se, menjar, etc.)
els fa sentir que han retrocedit en les seves
etapes vitals a ser nens justament quan es
començaven a enlairar, i és una cosa molt
dura de gestionar emocionalment.

No puedes pasar por esto sola. Sin mis padres No
pots passar per això sola. Sense els pares no hauria
pogut. T’han de cuidar d’una manera que, amb 23
anys, no t’imagines. Tornes a tenir 9 anys.
Paula.

En depens molt. Quan ja em vaig poder dutxar
sola, jo li deia a la mare: «Queda’t al meu costat al
bany, per si em marejo o em passa alguna cosa.»
Claudia.

Durant la malaltia, jo amb la mare em matava. No
podíem estar junts. Avui dia és quan em porto bé.
La teva vida s’atura i la dels altres continua. A mi em
va passar a l’estiu. Jo era a l’hospital i la gent estava
de festa, a la platja. El meu primer aïllament va ser
de quaranta dies i escaig i estava sempre de mal
humor. I pagava els plats trencats amb la mare.
Juanxo.

És comú que els cuidadors hagin de
deixar temporalment la feina. El 74 %
dels membres de l’entorn del pacient
afirma haver hagut de modificar l’horari
o l’ocupació laboral. Aquesta situació
genera, al començament, un gran
sentiment de culpabilitat en el pacient. I,
contradictòriament, aquesta culpabilitat
va acompanyada d’una gran gratitud que,
moltes vegades, amb el pas de la malaltia,
en reforça les relacions.

Estàs farta que et diguin que ets supervalenta.
Però ser cuidador és tan dur o més. Has de tirar
del carro i no pots, perquè et supera la situació.
Ana Belén.

A més, habitualment el cuidador no rep
una formació o atenció psicològica o la
informació d’on pot aconseguir-la. «Moltes
vegades, els cuidadors no estan prou
preparats per desenvolupar totes aquestes
tasques. En altres casos, les tasques que
han d’atendre són múltiples i els queda poc
temps per poder atendre les seves pròpies
necessitats. Com a resultat, s’observen
símptomes d’estrès de manera continuada,
cosa que també es coneix com la
síndrome del burn out del cuidador. És
important reforçar l’educació als cuidadors,
i que puguin tenir temps per atendre les
seves pròpies necessitats mèdiques i tenir
espais de descans.»

Em van facilitar ajuda a domicili perquè no tenia
pares ni altres familiars. Hi ha una persona
que ve 2 hores al dia a ajudar-me, a netejar, a
deixar-me el menjar preparat, etc. Em va tocar
una assistent social encantadora. Jo no podia
anar del sofà al llit i estava sola. Anava de quatre
grapes. Em va servir molt, l’ajuda a domicili.
Azahar.

«El paper del cuidador en un pacient jove
té dificultats afegides, sigui quin sigui
el parentiu amb el pacient. En parlar de
pacients joves, generalment no hi ha
fills o són massa petits per tenir un rol
actiu en les cures del pacient. Una cosa
semblant pot passar amb els germans,
que generalment adquireixen el paper de
cuidador, però no de cuidador principal»,
explica Enrique Moreno, psicooncòleg
d’ASLEUVAL i fundador de Proyecto
Idun. «En el cas de les parelles, influeixen
diverses variables, principalment el temps
de relació. L’aparició d’un diagnòstic
comporta una dificultat afegida per a la
relació de parella, ja que es veu alterada
l’activitat sexual a causa dels efectes
fisiològics dels tractaments. En el cas
dels pares, que solen ser els cuidadors
principals, l’obstacle més gran són
les dificultats per acceptar la malaltia,
ja que generalment estem preparats
biològicament per cuidar la nostra gent
gran, i, en aquest cas, el procés s’inverteix.»

Fins fa poc no podia ni pentinar-me ni rentar-me
sola. Assumir la dependència que tens amb 24
anys és molt dur.
Sara.
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«Al principi, quan el cos encara no està tan
trencat, em feia la valenta amb les meves filles.
Sobretot amb la gran, que tenia 5 anys. La
petita era un bebè, tenia un mes quan em van
diagnosticar. El meu marit va deixar de treballar,
va tancar l’empresa i es va quedar cuidant les
meves filles. No saps com parlar-ho amb ells, i
tampoc t’assessora ningú. No saps si dir-los tota
la veritat o vestir-ho una mica. Ara em penedeixo
una mica de no haver parlat més clarament amb
la meva filla gran (evidentment, adaptant-ho a la
seva edat), perquè després ha tingut problemes de
por i d’ansietat. L’equilibri és complicat.»
Vanessa, 40 anys.
Li van diagnosticar limfoma de Hodgkin als 33 anys.
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Per als diagnosticats que ja tenien
fills petits, les cures van ser una
gran preocupació afegida. «Qui els
cuidarà quan jo no ho sigui?» És molt
més important per a aquests pacients
assegurar-se que algú els pot cuidar els
fills que les seves pròpies cures com a
malalts, perquè tenen fills que en depenen.

Per als pacients amb fills, aquesta és
la preocupació primera i més urgent en
el moment del diagnòstic, fins al punt
d’intentar retardar el tractament fins a
tenir-ho tot preparat.

Lucía, expacient de leucèmia limfoblàstica aguda.

«El 2017 tenia 31 anys i dos bessons de 4 anys.
Quan em van donar el diagnòstic vaig dir:
“No, jo me n’he d’anar a casa, que tinc dos nens
petits i no em puc quedar aquí.” Vaig preguntar:
“Si me’n vaig, què em pot passar?” “Doncs,
que et moriràs”, em van respondre els metges.
Evidentment, em vaig quedar, però el primer
pensament va ser per als nens.»
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La parella, la sexualitat i la fertilitat
El pla íntim, que és molt important a les
edats d’aquests pacients, es veu afectat
de ple per la malaltia. Es parla poc o
gens amb els pacients sobre sexualitat,
i sorgeixen molts dubtes i inseguretats
sobre què canviarà i què no.
Disposen de molt poca informació prèvia
sobre aquest tema i es poden trobar amb
serioses dificultats de manera sobtada i
sense informació.

El 22 % va rebre informació
adequada sobre possibles
efectes del tractament
relacionats amb la sexualitat.
Al 78 % li hauria agradat
rebre informació adequada
sobre aquest tema.
La possibilitat de poder ser mare o pare
després de patir una leucèmia o una altra
malaltia hematològica maligna és una
preocupació freqüent en molts pacients
en edat fèrtil. Els tractaments que es
fan servir en molts tipus de leucèmia,
limfomes o altres càncers de la sang
poden interferir en el procés reproductiu i
afectar la capacitat de tenir fills.
Actualment, a la majoria dels hospitals,
si la situació ho permet, poc després
del diagnòstic, l’hematòleg/òloga
probablement plantejarà al pacient
aquesta situació. Malgrat això, molts
pacients afirmen que no se’ls ha informat,
o no adequadament.
Encara no a tots els hospitals
hi ha un protocol per explicar al
pacient recentment diagnosticat les
possibilitats d’infertilitat i les futures
tècniques de què podrà disposar en
cas que això passi. Segons la doctora
Izaskun Zeberio Etxetxipia, del Servei
d’Hematologia de l’Hospital Universitari
Donostia, a la mateixa guia citada
anteriorment, comenta: «Actualment hi
ha barreres que dificulten aquest debat
derivades del pacient (no s’esmenta el
risc d’infertilitat, perquè el pacient està
aclaparat després del diagnòstic de
càncer), dels professionals (falta de temps,
coneixement escàs sobre tècniques de

preservació de la fertilitat, desig de no
demorar l’inici del tractament) o de la
mateixa institució sanitària (absència de
programa de preservació de la fertilitat).
Després del tractament, els supervivents
necessitaran consell professional tant
si volen tenir descendència com per
detectar i tractar possibles símptomes
d’hipogonadisme».
És al principi del tractament quan s’ha
d’informar i valorar si es pot prendre la
decisió de preservar la fertilitat (congelació
d’esperma o d’òvuls). En el cas dels
homes, la criopreservació de semen s’ha
d’oferir a tots els pacients diagnosticats
de càncer tan aviat com es pugui i
abans d’iniciar qualsevol tractament. En
altres casos, molt sovint en el cas de
les dones, aquesta opció no és possible
perquè el tractament quimioteràpic
s’ha de començar immediatament i la
preservació d’òvuls (més llarga que en
el cas dels homes) retardaria el procés.
La informació ha de ser individualitzada
i consensuada amb un especialista en
medicina reproductiva segons el cas clínic
de la pacient, l’edat, el tipus de tractament
que es farà, etc.
De tota manera, molts pacients afirmen
que no han tingut aquesta informació a
l’inici del tractament i que se’ls ha informat
o ho han assimilat quan ja era tard.

Només en 1 de cada 4 casos es
va dur a terme una congelació
d’esperma/òvuls, en el 42 %
dels casos no hi havia temps,
però el 34 % va conèixer tard
aquesta possibilitat.
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Van planificar congelació d’esperma/òvuls
abans del tractament
Base total: 295 entrevistes

26 %
64 %
Homes

10 %
Dones

¿Por qué no lo planificaron?
Base: No congelaron esperma /
óvulos antes del tratamiento (n=217)

42 %
No, no hi
havia temps

34 %
19 %
6%
No, quan ho
No, no era
No, no
vaig saber una cosa que ho vaig voler
ja era
m’importés
massa tard
en aquell
moment

«Preservar els òvuls oscil·la entre els 2.500 euros i els 3.000 euros, i conservar-los val
menys de 500 euros l’any, segons les clíniques. Però a mi no em van explicar que,
per ser pacient de càncer, era gratuït, ho cobria el sistema públic. Així que no vaig preservar els òvuls.
Avui dia podria intentar l’ovodonació, però no tinc diners per fer-ho.»
Yaiza.

«Fa 17 anys, en el moment del diagnòstic, em van dir que el meu esperma no tenia prou
qualitat i que no es conservaria. Quan tens 21 anys no penses en el futur.
Avui dia hi ha molts més avenços i potser ens plantejarem intentar-ho.»
Alfonso.

«A la primera consulta, amb 22 anys, em van dir que em podria quedar estèril.
Però no li vaig donar cap importància. Quan vaig recaure, em van treure escorça ovàrica
perquè no hi havia temps de preservar els òvuls. No es podia posposar el tractament ni un dia.
La meva escorça ovàrica estava danyada, però, malgrat tot, amb els avenços que hi ha avui dia,
he aconseguit quedar-me embarassada.»
Ana Belén.
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Els amics
Entre els pacients de leucèmia o limfomes
diagnosticats en edats joves hi ha una
àmplia sensació compartida de «quedar-se
enrere». El 34 % se sent desplaçat en
relació amb la seva generació i el 25 %, fins
i tot, amb el propi cercle d’amics.

Les vides del grup d’amics més pròxim
han continuat i les dels pacients s’han
aturat. Si bé les amistats continuen
donant-los suport, aquests joves també
passaran per moments de ràbia i rebuig en
veure’s desplaçats.

«Les relacions es deterioren amb el temps
perquè et fa “pal” explicar sempre que estàs
malament.»

«Ells no estan per a tu, però tu tampoc
estàs per a ells. 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 marceixen.
Algunes amistats les pots reprendre perquè
són per sempre, però d’altres es perden per
distància, per falta d’atenció o perquè no
saps o no saben com mantenir-les.»

Alfonso.

«Perds amistats perquè no saben què dir-te,
abaixen el cap i passen. I et sents una
bestiola estranya. Hi ha molt d’estigma.»

Yaiza.

Vanessa.

«Quan estàs molt malament fins i tot
rebutges els amics. I, per sort, ells hi han
estat, malgrat que els rebutjava.»
Sara.

«Amb gent que no ha passat per això
costa molt connectar, perquè t’envien
missatges molt simplistes. O t’envien un
missatge com per estar tranquils ells amb
la seva consciència. Parlar entre pacients
reconforta moltíssim. T’ho entenen tot
sense dir-los-ho.»
Jorge.
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La gestió emocional
L’atenció psicològica es fa necessària
en absolutament tots els moments: des
del primer diagnòstic fins després de la
remissió de la malaltia.
El primer diagnòstic pot ser un moment
especialment traumàtic, i per això és molt
necessari comptar amb professionals
sanitaris formats en la comunicació de
males notícies.
El xoc d’aquesta notícia impactarà
fortament en la seva salut mental. Han de
disposar de tot el suport que se’ls pugui
donar, tant a ells com als familiars, si cal.
«Un diagnòstic de malaltia
oncohematològica és un xoc a qualsevol
edat, a causa de la quantitat d’àrees que
queden afectades: socials, familiars,
laborals, sentimentals, etc. Cada cas
és únic, i cal atendre les particularitats
i el context de cada pacient i el seu
entorn», explica el doctor Enrique Moreno,
psicooncòleg d’ASLEUVAL i fundador de
Proyecto Idun. «Tanmateix, és cert que un
diagnòstic en l’edat compresa entre els 18
i els 35 anys té una sèrie de particularitats
a les quals hem de parar esment. En
primer lloc, la situació de desemparament
en la qual es pot trobar el pacient en
l’aspecte laboral a causa de la quantitat
inferior d’anys de cotització i la repercussió
d’aquest fet en la pensió que pot percebre.
En segon lloc, la reducció de l’activitat
social, en una etapa on l’entorn social té
màxima importància. Relacionat amb això
últim es troben les dificultats en l’àmbit
sexual i de parella, tant si es té parella en
el moment del diagnòstic com si no se’n
té. En el cas de les dones, pot ser una
complicació afegida la preocupació sobre
els problemes de fertilitat i la maternitat.
A més de tot això, queden afectades
altres àrees com l’habitatge, l’accés a
assegurances mèdiques, el canvi en els
rols familiars, etc. Totes aquestes àrees,
com és lògic, afecten l’estat emocional
del pacient i els seus éssers estimats. El
suport psicològic és recomanable des del
mateix moment del diagnòstic, ja que una
intervenció psicològica dotarà el pacient
de més eines per afrontar les diferents
situacions potencialment causants
d’alteracions emocionals.

No hem d’entendre la psicologia com
una intervenció mèdica en la qual el
pacient està “malalt” i s’ha de “curar”.
L’entrenament emocional funciona de
manera similar a l’entrenament físic, i
el nostre objectiu ha de ser generar uns
patrons de pensament i d’acció que siguin
eficaços de cara al maneig de situacions
potencialment estressants.»
És especialment en la fase de remissió
de la malaltia quan els pacients se
senten completament abandonats. Pot
ser que la malaltia hagi remès, però no
se senten preparats emocionalment per
afrontar el que ha de venir. A més, la por a
una possible recaiguda els acompanyarà
per sempre. Necessiten poder gestionar
aquesta por.
«Sens dubte, aquesta és la dificultat més
gran en el pacient jove. Ens trobem en
una societat que cada vegada funciona
de manera més accelerada i exigeix uns
temps ja difícils de complir sense l’aparició
d’una malaltia. Parlem de temps laborals,
familiars, sentimentals. L’aparició d’una
malaltia retarda aquests temps i complica
la tornada a la rutina d’una manera que no
ho fa en pacients de més edat.
La tornada a la rutina exigeix paciència i
acceptació. La primera, per no avançar-nos
i tenir una recuperació adequada, i la
segona, per ser capaços d’adaptar les
nostres activitats de la vida diària a la nova
situació. La meta no ha de ser recuperar
la vida que teníem abans, sinó adaptar-se
a una nova rutina sobre la base de les
nostres necessitats físiques, psicològiques
i emocionals. Serà clau envoltar-nos d’un
entorn que afavoreixi aquesta adaptació
i, si cal, consultar diferents professionals
de la sanitat perquè ens donin les eines
adequades per afavorir-la», prossegueix el
doctor Enrique Moreno.

L’ajuda psicològica és clau, però
no sempre es rep, i 1 de cada 2
pacients l’ha de buscar pel seu
compte. 7 de cada 10 pacients
afirmen que quan van necessitar
més el suport psicològic va ser
després del tractament.
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Qui va buscar ajuda psicològica?
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54 %

47 %
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57 %

50 %

Me la van
oferir i hi vaig
accedir

Dones

Interès a rebre més
suport psicològic

29 %

21 %

La vaig buscar La vaig buscar
jo pel meu jo pel meu compte
compte
(o el meu entorn)
(o el meu entorn)
perquè no
perquè no me la m’agradava/no
van oferir
era suficient el
que em van oferir

En quines etapes?
Base: Estan interessats a rebre més suport psicològic (n = 198)

Base total: 295 entrevistes

67 %

53 %

Homes

73 %

Dones

76 %

69 %

Després del
Durant el
tractament, posttractament/
a llarg termini
l’aïllament/
els cicles

62 %

Durant el
tractament

57 %

En el moment
del diagnòstic

DURANT EL TRACTAMENT

«Si vols un psicòleg amb qui vulguis parlar com a
mínim una vegada al mes, has de pagar. Ara hi ha
les videotrucades i s’està normalitzant, però que
ho puguis parlar en persona és millor. Jo no vaig
congeniar amb la psicòloga que em van oferir a
l’hospital. Prefereixo pagar una vegada al mes una
persona de confiança que m’agradi.»

«Vaig passar tres anys a l’hospital molt atès. I després,
quan passes de ser pacient crític a pacient crònic,
res. Ser pacient crònic és el més fotut. Et desnonen.
Necessites seguiment més continuat, fisioteràpia..., i
no hi ha res. Abans et portaven a Hematologia, però
després vas a Consultes Externes, i allà estàs deixat.»
Alfonso.

Juanxo.

«Em van oferir ajuda, però em deien: “Ho portes molt
bé”, i ja està. L’ajuda és molt impersonal i molt justa.»
Clàudia.

«És important per esplaiar-te, perquè hi ha coses
que no vols explicar a la família. Parlem una
vegada al mes. Em va recomanar el contacte una
altra expacient. La meva parella va rebre el suport
psicològic abans que jo.»
Alfonso.

A LA REMISSIÓ

«Tant en l’àmbit social com mèdic, mentre ets pacient
de càncer estàs controladíssim i t’animen. Però, una
vegada acabes, et deixen, i tu no pots ni badallar. Es
pressuposa que “remissió” és que estàs curat, que estàs
perfecte, que no tens seqüeles, etc., i no és així. Es
nota molt el tracte diferent.»
Yaiza.

«Jo tinc més por ara. Visc amb por de tornar a recaure.
Ha passat un any i ara no m’ofereixen cap ajuda. Et
deixen anar, com dient: “Ja estàs bé”. Cada vegada que
et fan una prova, els nervis et juguen males passades.»
Esther.

«Ingressat, estava superatès: tothom et dona facilitats, et
pregunta com estàs, etc., però una vegada tornes a casa,
res. Passes de cent a zero.»
Jorge.
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L’autoimatge
Un dels efectes secundaris més coneguts
de la quimioteràpia és la pèrdua dels
cabells. Encara que és un efecte secundari
indolor, els efectes en alguns pacients
no s’han de menystenir, perquè afecten
psicològicament. Sovint és un dels dies en
què s’assumeix de manera més intensa la
situació de malaltia.
«El primer que ens ve a la ment en aquest
cas són els cabells de les dones, un procés
que requereix treballar l’acceptació amb
tècniques d’exposició que evitin confrontar
l’autoimatge», explica el doctor Enrique
Moreno, psicooncòleg d’ASLEUVAL i
fundador de Proyecto Idun. «També hi
ha altres pors com la pèrdua de pes o la
pèrdua de musculatura. Hem de treballar
les pors socials que es deriven d’aquests
canvis físics al mateix temps que tractem
de mantenir estable l’autoestima, en què
serà clau l’entorn del pacient.»
Aquests pacients joves saben que la seva
imatge sofrirà alguns canvis a causa del
tractament. La majoria tindran a veure amb
la pèrdua de cabells i la inflor a causa de la
quimioteràpia i dels corticoides. Com que
són tan joves, és una cosa que al principi
els genera angoixa.

«Em van recomanar que, abans que em caiguessin
els cabells, em rapés. Hi havia una perruquera
un dia per setmana a l’hospital. I me’ls va tallar
progressivament. Hauria estat millor rapar-me’ls
que veure com queien.»
Eva.

«Jo em vaig fer una perruca. Arriba un moment
en què et mires i dius: “Però qui és aquesta
persona?” T’infles per la cortisona. Ara tinc estries
que abans no tenia, no tens pestanyes ni celles, la
cara no té expressió. En una associació em van
ensenyar com maquillar-me una mica, etc.»
Paula.

«El moment de la caiguda dels cabells va ser
dels més traumàtics per a mi. No els vaig
arribar a perdre del tot, però clarejaven molt.
Una amiga perruquera em va venir a rapar a
casa. El dia anterior em rentava el cap i plorava
com una magdalena. Jo soc d’un poble, i se
n’assabenta tothom.»
Noelia.

«A mi em van començar a caure els cabells
a l’UCI. No estava conscient. Allí ningú em
va fer res: em van fer una cueta, i apa! Una
vegada vaig estar a la planta, vaig trucar a una
perruquera. Li vaig ensenyar fotos i em va fer
una perruca supersemblant. Era molt encertada.
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.

Hi haurà molts canvis al seu cos −pot ser
que alguns durin molt de temps o fins i
tot siguin permanents−, amb els quals no
estan còmodes i necessiten suport per
acceptar-los.

La primera vegada que veuen
caure els cabells també és un
dels moments més xocants i
traumàtics per a ells (i sobretot
elles). Per a molts és un segell
d’identitat, i perdre’ls és una
cosa realment dura.
A més, per si no fos prou, sortir al carrer
també pot ser difícil i pot arribar a fer-los
sentir estigmatitzats davant les mirades
de desconeguts que els veuen amb
mocadors o mascaretes (veurem després
que, amb la pandèmia per COVID-19,
aquest aspecte ha canviat).
Amb tot, quan van avançant en el
tractament i a mesura que passa el temps,
tot això es torna una cosa secundària i
prioritzen la supervivència i la salut mental..

«Jo vaig voler aguantar amb els cabells i me’ls vaig
tallar a mitja cabellera. Aquí em vaig equivocar.
Veure caure els cabells és el pitjor. La gent et mira
malament i no dissimulen. Jo intentava anar amb
cotxe a tot arreu per no agafar el metro. Et miren
tant que t’ho prens malament.»
Clàudia.
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L’estada hospitalària
L’ingrés hospitalari és un moment delicat
en el qual tot el que els ajudi a sentir-se
millor amb si mateixos serà benvingut.
Òbviament, per a tots els pacients passa al
davant la bona cura mèdica i poder accedir
al tractament adequat. En aquest aspecte
no hi ha dubte, la satisfacció i l’agraïment
de tots es fa evident. Malgrat això, hi ha
algunes ajudes o suports complementaris
al tractament mèdic que els ajuden a viure
millor aquesta estada hospitalària.
Troben molt a faltar trobar-se amb
persones de la seva mateixa edat als
hospitals. Per edat ja no pertanyen
a pediatria, però tampoc encaixen
amb les persones grans a la unitat
d’hematooncologia.
Serveis com la nutrició, la fisioteràpia,
tècniques de relaxació, etc. els ajuden
a canalitzar totes les problemàtiques
que sorgeixen arran del diagnòstic, tant
emocionals com físiques.

La perruqueria (i a vegades el maquillatge)
oncològica com a servei hospitalari es
valora moltíssim, perquè la imatge és un
dels primers impactes visibles de la malaltia.
A més, la possibilitat de poder assistir a
tallers informatius o, fins i tot, de poder
continuar els estudis és una cosa que els
ajuda a continuar actius durant el dia i
«aprofitar» el temps que han de passar a
l’hospital.
Tots els aspectes suggerits són rellevants
i en millorarien l’estada, i la majoria estan,
avui dia, molt poc coberts. Tot i això, hi
ha aspectes més «secundaris» i uns
altres que s’haurien d’incloure com uns
mínims d’oferiment obligat per a aquests
pacients. Entre aquests, signifiquem
la informació sobre la sexualitat i la
fertilitat, el suport psicològic i l’accés
lliure i gratuït a internet.

Fins a quin punt creus que els protocols actuals a l’hospital
cobreixen prou els aspectes següents?
Base total: 295 entrevistes

Gens cobert

Poc

Oferta d’activitats
complementàries
(artteràpia, reiki, meditació…)

Una mica

Força

Totalment cobert

No ho sé/no aplicable % Gens
o poc

% Interès a
afegir-ho
al protocol
hospitalari

Informació sobre sexualitat
Activitats d’oci durant
l’estada per ajudar a tenir
una millor estada
Agrupació dels pacients
joves durant l’estada /
Poder estar a prop de pacients de la mateixa edat
Estètica oncològica
(perruqueria, maquillatge…)
Oferta de fisioteràpia
Oferta de servei d’ajuda
psicològica per al meu entorn
Informació sobre fertilitat
Connectivitat o accés gratuït a
internet, televisió, tauletes
Informació sobre
nutrició i dietètica
Oferta de servei d’ajuda
psicològica per a mi
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Menys interès

Informació, nutrició i dietètica
Estètica
oncològica

40 %

cobert - 50 %

60 %

70 %

Activitats complementàries
(artteràpia, reiki, meditació…)

Agrupació
pacients joves

Ajuda psicològica per al meu entorn
Fisioteràpia
Informació sobre
sexualitat
80 %

Activitats d’oci
90 %

100 %

Més interès
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Informació sobre fertilitat

EL FAMILIAR
L’entorn familiar
La parella
La sexualitat i la
planificació familiar
Els amics

Ajuda psicològica per a mi

+ cobert

Base total: 295 entrevistes

«EA l’hospital vas veient que van caient tots,
molts són més grans i molts van morint, i tu ets aquí.»
Azahar.
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La vivència compartida
Per a ells és clau tenir referències de
persones que puguin comprendre les
seves vivències i preocupacions. Les
persones de la seva edat porten unes
vides completament diferents a les seves,
els pacients necessiten tenir a prop algú
que els entengui, que estigui passant o
hagi passat pel mateix que ells.

els dona esperança i els ajuda a canalitzar
tota la por i els dubtes que emergeixen al
llarg de la malaltia.
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 en menys
d’1 de cada 10 casos va ser l’hospital
qui els va derivar a grups de suport o
associacions.

Facilitar-los la convivència amb persones
de la seva mateixa edat i amb un
diagnòstic similar els resulta reconfortant,

Configuració de suport a pacients en què van participar
Base: Van participar en grups de suport de pacients (n = 70)

Diagnòstic

Edad

El mateix o similar

Altres

70 %

30 %

De la meva edat

Més grans

57 %

43 %

24 %

han participat en
grups de suport

Vies de contacte amb els grups de suport
Per entitats o fundacions que treballen aquestes malalties

36 %

Per xarxes socials, per internet

26 %

Per associacions de pacients

19 %

Per amics/familiars

11 %

M’ho van oferir a l’hospital

9%

És positiu disposar de l’ajuda de grups de suport?
295 entrevistes

79 %

creu que és positiu
disposar de l’ajuda de
grups de suport
48 %
molt

31 %
força

18 %
una mica

3%
poc

1%
gens

21 %

no ho creu

«Necessitava que m’ho expliquessin de nou, fora de l’hospital, i veure gent a qui li
havia passat i ho havia superat. Si tinc informació, em dona poder a mi.»
Eva.

«Parlar amb altres persones. Empatitzar amb persones que estan passant pel mateix.
Aquests són els millors psicòlegs que he tingut: els que ja ho han passat.
Les fundacions i Proyecto Idun m’han ajudat molt. Es tracta de trobar altra gent jove,
perquè a l’hospital no tens referents, penses que no els passa a més joves.»
Adrián.
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EL SOCIAL
Els estudis
La feina
Els tràmits i les baixes
L’impacte econòmic
L’habitatge

EL FAMILIAR
L’entorn familiar
La parella
La sexualitat i la
planificació familiar
Els amics

EL PERSONAL
La gestió emocional
La vivència hospitalària
La vivència compartida:
els grups de suport
a les xarxes socials

Per quins motius?
Base: És molt o força positiu (n = 231)

T’ajuda a sentir-te acompanyat per gent que ho està passant

90 %

T’ajuda saber que uns altres han tirat endavant

81 %

T’ajuda per sentir-te comprès

77 %

T’ajuda si tens dubtes que de vegades no t’atreveixes a preguntar

68 %

Et dona molta informació sobre aspectes no mèdics, però que ajuden molt.

61 %

Et dona molta informació sobre les gestions, els tràmits

55 %

T’ajuda per evadir-te, per xerrar d’altres coses

34 %

Base: És una cosa poc o gens positiva (n = 58)

Estic cansat/ada de pensar sempre en el mateix

59 %

Perquè moltes vegades no són de la meva mateixa edat

40 %

No em ve de gust estar amb tanta gent

29 %

Perquè no vull veure les experiències dels altres, m’importa la meva

12 %

Perquè no em ve de gust parlar d’això amb ningú

10 %

Ofereixen la seva ajuda a altres pacients
295 entrevistes

26 %

En recuperació

19 %

En tractament
14 %
54 %
Donar suport
Ara no,
a altres
però no ho
pacients
descarten

32 %
No donen
suport i no ho
consideren

23 %

Donat d’alta

EN
TRACTAMENT

EN
RECUPERACIÓ

DONAT
D’ALTA

Donen suport a altres pacients

9%

17 %

11 %

Ara no, però no ho descarten

55 %

59 %

46 %

No donen suport i no ho consideren

36 %

24 %

42 %

(n=53)

(n=145)

(n=97)

«També cal receptar fundacions i associacions».
Hi ha falta d’informació als hospitals i són pocs els pacients als quals, des del centre mèdic,
els han tramès a fundacions o associacions. La majoria apunten que han trobat aquestes
associacions navegant per internet.

Pilar.

«La humanització del pacient és fonamental.
Vaig rebre un tracte molt deshumanitzat moltes
vegades. Parlar amb altres persones que hagin
passat per això ho és tot. Que et posin en contacte
amb altra gent és bàsic i dona molta ajuda. Vaig
conèixer la Fundació Josep Carreras molt temps
després. Als hospitals ens ho haurien de dir: “Té,
truca a fundacions, a expacients, a comunitats
virtuals”. La informació hi és, però no te la diuen.»
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Has estat actiu en xarxes socials
sobre la malaltia?

EL SOCIAL
Els estudis
La feina
Els tràmits i les baixes
L’impacte econòmic
L’habitatge

33 %

295 entrevistes

han estat actius en xarxes
socials sobre la malaltia

28 %
homes

EL FAMILIAR
L’entorn familiar
La parella
La sexualitat i la
planificació familiar
Els amics

12 %
Molt

21 %
Força

21 %
Una mica

21 %
Poc

25 %
Gens

35 %
dones

Per quins motius?
Base: Són molt o força actius (n = 96)

EL PERSONAL
La gestió emocional
La vivència hospitalària
La vivència compartida:
els grups de suport
a les xarxes socials

Perquè és una manera de donar més visibilitat a la situació

84 %

És una manera d’ajudar altres pacients

70 %

M’ajuda a sentir-me millor

55 %

M’ajuda a contactar amb altres persones en la meva mateixa situació

44 %

M’ajuda a donar la notícia sense haver de donar més explicacions

31 %

Base: Són una mica, poc o gens actius (n = 184)

Perquè no acostumo a ser actiu en general a les xarxes socials

58 %

Perquè no m’agrada que em vegin així

34 %

Perquè no em ve de gust, no tinc l’ànim

26 %

Per vergonya

22 %

Perquè prefereixo fer servir altres canals

La informació disponible és adequada?
Han buscat informació a internet/xarxes socials (n = 221)

7%

75 %

han buscat informació o suport
per internet o a les xarxes socials

91 %
6%
Molt adequada

38 %
Força

42 %
Una mica

14 %
Poc

0%
Gens adequada

han compartit el seu
diagnòstic amb l’entorn

89 %
homes

91 %
dones

Què han trobat a faltar?
Base: Han buscat informació a internet/xarxes socials (n = 221)

Informació unificada sobre les necessitats en cadascun dels moments

73 %

Més claredat en la informació

51 %

Més informació sobre els tràmits necessaris

43 %
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Impacte de la pandèmia
per COVID-19
Així mateix, a causa de les circumstàncies tan específiques que hem viscut com a societat
des de l’inici de la pandèmia per COVID-19, també hem volgut valorar de manera concreta
l’impacte d’aquesta pandèmia en els pacients joves amb leucèmia.
Com els ha afectat la COVID-19 en relació amb la malaltia?
Base total: 295 entrevistes

61 %

La COVID-19 ha afectat la seva
situació en relació amb la malaltia

87 %
22 %
Molt

22 %
Força

17 %
Una mica

14 %
Poc

70 %

En tractament

25 %
Gens

En recuperació

32 %

Donat d’alta

Per quins motius?
Base: La COVID-19 els ha afectat en relació amb la malaltia (n = 177)

He hagut de tenir molta més cura

93 %

Ha afectat els meus familiars

41 %

He hagut d’estar sol a l’hospital

33 %

S’ha endarrerit el tractament

16 %

S’ha retardat el diagnòstic

8%

35 %

han rebut informació
específica sobre vacunes

77 %

% de vacunació
(a 25 de juliol de 2021)

«Jo havia d’ingressar el dia 15 de març de 2020 per sotmetre’m
a un trasplantament de medul·la òssia el donant de la qual era el
meu germà, el Pau. Era el segon trasplantament que vivia perquè,
després de l’autotrasplantament de medul·la òssia, havia recaigut.
L’11 de març em van dir que no podia ser perquè el tema del
coronavirus estava força malament.
Aquest retard va comportar, en el meu cas, una tercera recaiguda,
cosa que significava començar una altra vegada de nou un
tractament, però aquesta vegada sola a l’hospital. No deixaven
entrar cap acompanyant amb mi. Ni tallers, ni psicòlegs, ni res.
Per sort, els meus infermers i els meus metges són un encant de
persones i han estat amb mi durant tot el procés. Al final, el 27 de
juny em van dir que ja anava a trasplantament, i justament aquell
dia ja deixaven entrar un acompanyant per a ingrés si la persona
donava negatiu en COVID-19. Vaig poder estar amb la mare.»
Esther, 26 anys.
Li van fer un trasplantament en plena pandèmia per curar un limfoma no Hodgkin agressiu.
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Entorn del 80 % ha tingut problemes en la contractació
d’assegurances i en processos de planificació familiar, i al voltant
del 50 % té problemes d’accés a la feina o a un habitatge.
Després del diagnòstic han intentat...

Dificultat per aconseguir-ho
(% Molt + Força)

54 %

Trobar una feina

51 %

n=159

39 %
34 %
31 %
25 %
24 %
22 %
8%

Contractar una assegurança de vida

83 %

n=116

Poder accedir a un habitatge de lloguer

33 %

n=101

Que et concedissin un préstec/crèdit

47 %

n=91

Que et concedissin una hipoteca

44 %

n=75

Tenir fills mitjançant fecundació in vitro

78 %

n=72

Contractar una assegurança de decessos

70 %

n=64

Entrar en un procés d’adopció

79 %

n=24

Base total: 295 entrevistes

Totes aquestes «dificultats afegides»
generen sentiments de discriminació en
molts d’aquests pacients. 1 de cada 3 se
sent desplaçat/ada i fins i tot discriminat/
ada socialment respecte a la seva
generació. D’aquests, un 9 % fins i tot ha
hagut de recórrer a serveis legals contra la
discriminació que ha patit.
Malgrat aquestes dures realitats reflectides
en dades estadístiques, entre els joves
amb leucèmia o altres malalties
hematològiques malignes no hi ha,
de moment, una consciència com a

9%

ha recorregut a serveis
legals contra la
discriminació que ha patit

col·lectiu. La majoria té poques referències
sobre persones de la seva edat que hagin
superat la malaltia; poques vegades troben
pacients de la seva edat a l’hospital, i se
senten desplaçats.
Les dificultats que ja hem vist en el
context socioeconòmic que hi ha per a les
generacions més joves a l’hora de trobar
feina, accedir a hipoteques, etc. es veuen
agreujades per la malaltia.

Per això, és molt necessari que
se’ls doni veu i se’ls escolti.

Se senten discriminats

Dificultat per aconseguir-ho
( % Molt + Força + Una mica)

A escala generacional (respecte a la gent de la meva generació)

34 %

En l’àmbit social (per la societat)

32 %

Al mercat laboral (en buscar feina, en tramitar certificats)

26 %

En l’àmbit de les amistats

25 %

En l’àmbit de les relacions de parella

25 %

A la feina, al meu lloc de treball

19 %

Al centre escolar on estudio

11 %

En l’àmbit de la família

10 %

Base total: 295 entrevistes

Joves i leucèmia / 60

A la Fundació Josep Carreras estem
convençuts que és molt rellevant comprendre
més bé aquestes vivències, frustracions i
experiències per poder donar més visibilitat
a la situació d’aquestes persones i, sobretot,
poder proposar noves vies o eixos d’ajuda a
aquest col·lectiu que permetin acompanyar-los
millor i reduir l’impacte de la malaltia en la
trajectòria vital dels pacients.

09.

Metodologia, recollida i
tractament de dades

Nota metodològica
Espanya disposa de registres i dades
d’estimació de la població amb malalties
hematològiques no unificats ni
segmentats per edats i malalties. Segons
l’informe Les xifres del càncer a Espanya,
informe anual auditat per la Societat
Espanyola d’Oncologia Mèdica, podem
TIPUS TUMORAL
Cavitat oral i faringe
Esòfag
Estómac
Còlon
recte
Fetge
Vesícula biliar
Pàncrees
Laringe
Pulmó
Melanoma de pell
Mama
Coll uterí
Cos uterí

N
8.188
2.368
7.313
29.372
14.209
6.590
3.008
8.697
3.109
29.549
6.108
33.375
1.942
6.923

observar com, a Espanya, el 2021 es van
estimar 6.068 nous casos de leucèmies
(podrien ser agudes o cròniques), 1.527 de
limfoma de Hodgkin i 9.055 de limfomes
no Hodgkin (en aquest cas, es podria
tractar de limfomes agressius o indolents).

TIPUS TUMORAL
Ovari
Pròstata
Testicle
Ronyó (sense pelvis)
Bufeta urinària
Encèfal i sistema nerviós
Tiroides
Limfoma de Hodgkin
Limfomes no Hodgkin
Mieloma
Leucèmies
Altres
Tots, excepte pell no melanoma

N
3.659
35.764
1.329
7.180
20.613
4.395
5.431
1.527
9.055
3.165
6.068
17.303
276.239

Taula 2. Estimació del nombre de nous casos de càncer a Espanya per a l’any 2021 segons tipus tumoral (exclosos els tumors cutanis no
melanoma) (tots dos sexes). https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf

Aquestes dades es basen en els registres de
REDECAN, la Xarxa Espanyola de Registres
de Càncer, que agrupa la base poblacional
d’Albacete, Astúries, les Canàries, Castelló,
Conca, Ciudad Real, Euskadi, Girona,
Granada, la Rioja, Mallorca, Múrcia, Navarra
i Tarragona, el registre poblacional de
tumors infantils de la Comunitat Valenciana
i el multihospitalari Registre Espanyol de
Tumors Infantils (RETI).
En no existir un registre de leucèmies
d’adults (>18 anys) per edats, hem hagut
d’establir els percentatges de leucèmies
agudes i limfomes agressius que hi ha

sobre la base del total de l’estimació i
basar-nos en les dades del National Cancer
Institute dels Estats Units (que sí que
disposa de registres per edats). Segons
dades del National Cancer Institute dels
Estats Units, la incidència de leucèmies
agudes i limfomes agressius en joves és
d’1 persona per cada 1.000 habitants.
Segons aquestes dades, cada any, a
Espanya, entre 4.000 i 5.000 joves d’entre
15 i 35 anys són susceptibles que se’ls
diagnostiqui una leucèmia aguda o un
limfoma agressiu.
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Laia, 28 anys.
Limfoma de Hodgkin.

Protecció de dades
Durant tot el procés de l’estudi, hem tingut
l’assessorament, el suport i la supervisió
d’un responsable de protecció de dades
per preservar l’anonimat de totes les
persones que han participat en l’estudi.

Respecte als grups de treball, totes les
persones participants han signat un
document de protecció de dades i un acord
de publicació dels seus testimoniatges.

Joves i leucèmia / 63

10.

Conclusions

El diagnòstic d’una leucèmia, un
limfoma agressiu o qualsevol malaltia
hematològica maligna aguda, en el
pacient jove (de 18 a 35 anys), va més
enllà de la mateixa malaltia.
El tractament complicat i el risc vital
comporten una sèrie de conseqüències
en la realitat quotidiana d’aquests pacients
que els trunquen la trajectòria vital i els
obliguen a enfrontar-s’hi.

Es tracta d’una situació en la
qual els joves diagnosticats
troben un buit per part de
la societat, sense referents i
sense sentiment de col·lectiu,
la qual cosa comporta que
se sentin desplaçats i moltes
vegades discriminats.

Del total de joves contactats,
han tingut dificultats...
... per contractar una assegurança de vida

83 %

... per contractar una assegurança de decessos

78 %

... per entrar en un procés d’adopció

79 %

... per tenir fills mitjançant fecundació in vitro

78 %

... perquè els concedissin un crèdit

47 %

... per obtenir una hipoteca

44 %

... per trobar feina

51 %

... per accedir a un habitatge de lloguer

33 %

A més, en cadascun dels tres temps
de la malaltia (diagnòstic, recuperació
i remissió) sorgeixen diferents
necessitats d’acompanyament que,
en l’actualitat, no estan cobertes. És
especialment important tenir en compte
l’última fase, quan han deixat de ser
pacients oncològics, en la qual el suport

psicològic desapareix i tota la xarxa de
professionals que els sostenia es dilueix.
És aquí quan se senten especialment
abandonats pel sistema, alhora que
confirmen que el parèntesi que van obrir
en les seves vides pot ser que no s’arribi
a tancar mai.
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Conclusions de l’«Impacte en l’àmbit social»
Els estudis

Impacte econòmic

Encara que la majoria dels pacients es
reincorporen als estudis (8 de cada 10), és
important destacar que ho fan després
d’una pausa mitjana de més d’un any (14
mesos). La meitat assenyala dificultats
físiques derivades de la malaltia (més
del 50 % té problemes de concentració,
cansament o relacionats amb la visió).
Només 1 de cada 2 va mantenir els
estudis mentre estava en tractament.

La leucèmia té un impacte econòmic elevat
en tots els àmbits: medicació, trasllats,
ajuda psicològica... El 74 % ha d’incórrer
en despeses derivades dels medicaments;
gairebé el 50 %, en despeses per viatges i
trasllats, i el 33 %, en despeses derivades
de l’ajuda psicològica.

Tot i que 7 de cada 10 afirmen que els han
donat facilitats des del centre d’estudis,
gairebé el 50 % ha hagut de repetir curs o
tornar a fer les pràctiques, gairebé el 20 %
ha perdut convocatòries i el 40 % ha hagut
de tornar a pagar taxes.
La feina
El diagnòstic té un gran impacte laboral
en la majoria dels pacients. A 7 de
cada 10 la malaltia els ha impactat
negativament en l’àmbit laboral. Gairebé
la meitat ha hagut de deixar la feina
durant el tractament. El 65 % ha hagut
de discontinuar l’ocupació laboral i el
20 % ha patit un acomiadament o la no
renovació del contracte.
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 farà
amb condicions diferents a les que tenia.

La meitat ha necessitat ajuda econòmica,
que es cobreix majoritàriament des de
l’entorn del pacient. En 7 de cada 10
casos, aquest entorn familiar ha hagut
de modificar l’ocupació laboral per
cuidar-los. Els pares són l’eix vertebrador
de tota l’ajuda d’aquests joves de 18 a
35 anys. D’altra banda, l’accés a crèdits
i assegurances es complica greument:
la meitat assegura haver tingut alguna
dificultat per sol·licitar un préstec, 7 de
cada 10 per contractar una assegurança
de decessos i 8 de cada 10 per poder
tenir una assegurança de vida.
Habitatge
Gairebé la meitat (43 %) ha de canviar
de residència després del diagnòstic, i,
d’aquests, la meitat torna a casa dels
pares. L’accés posterior a un habitatge
també es complica. A causa de la seva
condició, el 33 % té moltes dificultats per
accedir a un habitatge de lloguer i el 44 %
per obtenir una hipoteca.

Tràmits i baixes
És el mateix pacient o els pares els qui
solen tramitar les baixes. Es tracta d’una
tramitació costosa, per la qual cosa el
90 % reclama més acompanyament i
informació (actualment només 4 de cada
10 pacients han rebut informació per fer
els tràmits).
Després de 8 anys de mitjana des del
diagnòstic ,el 17 % té la prestació per
incapacitat laboral i l’11 %, l’absoluta.
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Conclusions de l’«Impacte en l’àmbit familiar»
La família
L’entorn familiar és fonamental. Els pares
són l’eix vertebrador principal d’aquests
pacients. En gairebé 9 de cada 10 casos
(88 %) són els pares els qui n’assumeixen
la cura. I també ajuden amb els nets,
si cal, en el 65 % dels casos. El 74 %
dels familiars modifiquen l’ocupació o
l’horari laboral. 3 de cada 10 van deixar
de treballar i el 25 % van sol·licitar una
baixa o una excedència. També són els
pares els qui ajuden aquests pacients a
tramitar les baixes i les pensions (el 44
%), i en el 35 % dels pacients, els pares
els presten ajuda econòmica. En el 22 %
dels casos els acullen de nou a casa seva
si ja estaven emancipats.
Sexualitat, parella i fertilitat
Es parla poc o gens de sexualitat i
emergeixen molts dubtes i inseguretats
sobre què canviarà i què no. El 80 %
dels pacients no ha rebut informació
sobre els possibles canvis pel que fa a
la sexualitat, i la gran majoria (el 78 %)
hauria volgut rebre més informació sobre
aquest tema.

Quant a la planificació familiar, només un
26 % va planificar la congelació d’òvuls
o d’esperma abans del tractament. En el
42 % dels casos no hi havia temps i en
el 34 %, quan ho van saber, ja era tard.
Això significa que 3 de cada 10 pacients
no obtenen la informació adequada per
decidir sobre la seva fertilitat o, almenys,
si no es pot actuar a causa de la urgència
del tractament, són conscients d’aquesta
problemàtica, que els pot condicionar les
decisions en el futur.
Els amics
Els pacients joves tenen la percepció que
les vides dels amics han continuat i les
seves s’han aturat: el 34 % se sent desplaçat
respecte a la seva generació i el 25 % es veu
ressagat, fins i tot amb els amics, la qual
cosa els genera un rebuig inicial.
No obstant això, amb el pas del temps,
acaben digerint aquests sentiments
per valorar i tornar a gaudir d’aquestes
amistats, encara que sigui adaptant-se a
la nova situació, o forgen noves relacions
que emergeixen a partir del vincle amb la
malaltia.

Conclusions de l’«Impacte en l’àmbit personal»
Gestió emocional

La vivència hospitalària

L’acompanyament psicològic és clau en
l’acceptació de la nova realitat del pacient.
Malgrat això, només el 50 % ha rebut ajuda
psicològica, i la meitat d’aquests pacients
han hagut de buscar-la ells mateixos.

Malgrat que coincideixen en el bon nivell
de l’atenció mèdica, l’estada hospitalària
és un moment delicat, i tot el que els ajudi
a sentir-se millor amb si mateixos en
l’àmbit no mèdic serà benvingut. Molts
dels aspectes suggerits són rellevants i
en millorarien l’estada, i la majoria estan,
avui dia, molt poc coberts. Destaquen
alguns aspectes que són obligatoris avui
dia, com ara proporcionar més informació
sobre sexualitat i estètica oncològica,
incrementar i oferir l’ajuda psicològica i la
gratuïtat de l’accés a internet als hospitals.

El 67 % voldria rebre més suport psicològic.
El moment després d’haver remès la
malaltia és quan més oblidats se senten
aquests pacients i quan més necessiten
aquest suport psicològic. 7 de cada
10 persones afirmen que necessiten
aquesta ajuda a llarg termini, després del
tractament.
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Vivència compartida
Compartir en públic el diagnòstic és
una decisió molt personal. La majoria
comparteix la seva situació amb el
seu entorn (91 %), però només un 24 %
participa en grups de suport. Cal destacar
que menys d’1 de cada 10 pacients va
rebre informació sobre grups de suport o
associacions des de l’hospital.

S’adverteix que no hi ha una consciència
global d’aquest grup de persones com a
col·lectiu, i això podria ajudar a millorar
aquesta vivència.

Propostes i vies de treball proposades pels pacients
A les 18 persones, pacients i expacients joves que van participar en els focus groups
de treball per elaborar aquest informe, les vam desafiar a pensar suports o ajudes que
haguessin valorat especialment o que van trobar a faltar durant el seu procés.
Aquestes són algunes de les seves respostes i propostes:

1.

El suport psicològic del pacient ha de
continuar després de la remissió.

2.

El suport durant el tractament i a posteriori
ha de ser global i incloure tots els aspectes
socials i emocionals també. No hi ha un
especialista que t’ajudi. La sensació és
que, com que et tracten la malaltia, ja n’hi
ha prou.

3.

Els hospitals han de «receptar»
fundacions i associacions. Als hospitals
haurien de tenir el llistat dels contactes
i proporcionar-te’l perquè demanis
informació i t’hi posis en contacte.

4.

Abans del trasplantament, te l’han
d’explicar millor, ensenyar-te les cambres
d’aïllament, explicar-te com serà el procés.

5.

En el cas de les dones, han d’informar-te
SEMPRE del tema de l’esterilitat i les
possibilitats que pots tenir per preservar
la fertilitat. La visita al ginecòleg hauria de
ser automàtica després del diagnòstic.

6.

S’hauria de millorar com comuniquen
els sanitaris les notícies. No només en
el diagnòstic, sinó durant el tractament.
Qualsevol persona que s’adreci a un
pacient de leucèmia hauria de conèixer
uns mínims: tacte, delicadesa, sensibilitat,
empatia, etc.

7.

Que una persona o una associació
t’informi, t’expliqui què cal fer respecte als
tràmits, la feina... Sovint hi ha ajudes, però
a l’hospital no t’informen d’on trobar-les.

8.

La comunitat de suport és bàsica.
Vols sentir-te part d’alguna cosa.
Han d’informar-te de les comunitats
d’expacients que hi ha i cal fomentar més
les activitats, els tallers, les distraccions...
No només als hospitals infantils.

9.

Que hi hagi ajudes i plans per a la
reinserció laboral (o, si n’hi ha, que te
n’informin): cursos, orientació laboral,
serveis legals... Són edats en les quals has
cotitzat poc o potser ja no pots treballar
del que treballaves abans de la malaltia.

10. El tema de l’aparcament als hospitals és un
assumpte pendent. No tots els hospitals
tenen targeta d’aparcament, i tu, com a
pacient, no pots fer servir el transport
públic. Un dia sencer d’aparcament al
costat de l’hospital pot costar cada vegada
entre 10 i 20 euros. En el meu cas, deixava
el cotxe en doble fila sense el fre de mà per
si algú l’havia de moure. Era una pràctica
habitual que fèiem molts. Jo no podia
aparcar a mig quilòmetre de l’hospital,
perquè després no tenia forces per
caminar fins al cotxe. La minusvalidesa del
67 % no equival a la targeta blava, no és el
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mateix que la mobilitat reduïda i no optes
a una plaça d’aparcament adaptada.
11. De l’hematòleg n’hauries de sortir amb una
interconsulta per a nutrició, ginecòleg/
uròleg, psicologia, fisioteràpia, càrdio,
respiratori i, directament, amb una cita
amb el treballador social perquè t’informi
sobre la discapacitat, l’ocupació…
12. La necessitat d’un fisioterapeuta és
bàsica. No només durant el tractament,
en el qual passes moltes hores al llit,
sinó després, com a pacient crònic.
Necessites el físio per pal·liar el dolor.
A mi, anys després del trasplantament,
se’m va obrir tot el cos com una grana
cremada pel rebuig de la medul·la. La
pell se’m va començar a posar dura i em
van diagnosticar esclerodèrmia. Vaig
estar quatre mesos ingressada en un
llit. No podia estirar ni moure cap de les

extremitats i em van donar 15 sessions de
físio, que van ser a casa meva, d’1 hora.
Què faig jo amb això?
13. Que es reconegui l’expacient de càncer
com un col·lectiu vulnerable.
14. Que s’ofereixi sempre el suport psicològic
per al cuidador.
15. Els hospitals haurien d’oferir una
alimentació saludable i equilibrada
i tenir en compte la gran quantitat
d’aliments que, durant el tractament o el
trasplantament, no pots prendre.
16. Les ajudes a la dependència i els
protocols haurien de ser els mateixos
a cada comunitat autònoma. No pots
dependre sempre d’on vius i de l’hospital
que et toqui.

Joves i leucèmia / 68

11.

Annex i referències

Informe Joventut a Espanya 2020
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 (Injuve).
Les xifres del càncer a Espanya
Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica - SEOM (REDECAN), 2021.
Estimacions de la incidència del càncer a Espanya, 2021
REDECAN.
The Surveillance, Epidemiology, and End Results Program
National Cancer Institute 2021.
Guia del trasplantament de medul·la òssia per al pacient
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.
Articulación entre las relaciones familiares y sociales y la discapacidad en Europa
Laura Lorenzo Carrascosa. Estudios de Progreso (Fundación Alternativas), 2011.
Patir un càncer de la sang i ser pare o mare
Manual sobre fertilitat de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, 2021.
Perdre els cabells pel tractament i que tornin a créixer
Manual sobre estètica oncològica de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, 2021.
La generació de la doble crisi. Inseguretat econòmica i actituds polítiques al sud d’Europa
Center for Economic Policy – Friedrich Naumann Foundation for Freedom, 2020.
Després del càncer
Federació d’Entitats contra el Càncer de Catalunya, 2021.
Todo lo que empieza cuando termina el cáncer
GEPAC (Grup Espanyol de Pacients amb Càncer), 2013.
«¿Por qué los jóvenes no pueden acceder a una vivienda en propiedad?»
Article d’Antonio Muñoz Guzmán (Universitat de Còrdova) per a l’Observatori Social de la
Fundació ”la Caixa”, 2019.
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12.

Agraïments
Aquest informe no podria haver estat possible
sense la col·laboració, l’ajuda i la il·lusió de:
- Dr. Enric Carreras, director mèdic de la Fundació Josep Carreras
- Dra. Juliana Vila, directora mèdica adjunta de la Fundació Josep Carreras
- Antoni Garcia Prat, gerent de la Fundació Josep Carreras
- Iris Bargalló, responsable de Protecció i Tractament de Dades de la Fundació Josep Carreras
- Alexandra Carpentier, responsable del Programa d’Experiència del Pacient de la Fundació Josep Carreras
- Marta Fernández, responsable de Comunicació Corporativa de la Fundació Josep Carreras
- Regina Díez, responsable d’Aliances Corporatives de la Fundació Josep Carreras
- Enrique Moreno, psicooncòleg d’Asleuval i membre fundador de Proyecto Idun
- Adrián Ferrer, expacient i membre fundador de Proyecto Idun
- Beatriz González, expacient i membre fundador de Proyecto Idun
- Jorge Marín, expacient i membre fundador de Proyecto Idun
- L’equip d’anàlisi de dades i estudis de mercat de Punto de Fuga
(Laura Torrebadell, Aitor Vargas, Marisa Pérez i Ramon Jordana)
- Alfonso Dacasa, pacient i col·laborador voluntari
- Ana Belén Ramón, pacient i col·laboradora voluntària
- Azahar Villanueva, pacient i col·laboradora voluntària
- Clàudia Nogués, pacient i col·laboradora voluntària
- Eduard Garcia-Luengo, pacient i col·laborador voluntari
- Esther Garcia, pacient i col·laboradora voluntària
- Eva Pipó, pacient i col·laboradora voluntària
- Juanxo Serrano, pacient i col·laborador voluntari
- Lucía Valenzuela, pacient i col·laboradora voluntària
- Noelia Núñez, pacient i col·laboradora voluntària
- Paula Herreros, pacient i col·laboradora voluntària
- Pilar Rodríguez, pacient i col·laboradora voluntària
- Sara Arias, pacient i col·laboradora voluntària
- Vanessa Pérez, pacient i col·laboradora voluntària
- Yaiza Cumelles, pacient i col·laboradora voluntària

Als més de 400 pacients voluntaris i anònims que van participar en la part quantitativa de
l’estudi. I a tot l’equip implicat de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.
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Objectiu:
millorar la qualitat de
vida del pacient jove de
leucèmia aguda, limfomes
agressius o altres càncers
de la sang.
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imparables@fcarreras.es
93 414 55 66

www.fcarreras.org

