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Resum 
Introducció: L’acte d’assessorament genètic pot ser realitzat pels professionals 

d’infermeria que s’han especialitzat en genètica i Consell Genètic (CG). No 

obstant això, a Espanya la formació en aquesta especialitat i el seu 

reconeixement és escàs. 

Objectiu: Identificar els coneixements que tenen els/les oncòlegs/oncòlogues 

sobre les funcions de les infermeres i infermers que proporcionen Consell Genè-

tic en Oncologia. 

Metodologia: Es va realitzar una revisió exploratòria inicial a les bases de dades 

PubMed, CINAHL i Google Acadèmic. A partir de la informació obtinguda sobre 

el CG en oncologia dut a terme per infermeres, es dissenya un qüestionari per 

tal d’identificar els coneixements que tenen els oncòlegs en relació a la tasca 

d’infermeria en CG. 

Resultats: Els resultats mostren que les infermeres desenvolupen un paper im-

portant en el CG, sobretot en les funcions relacionades amb el suport psicoemo-

cional del pacient, encara que també realitzen tasques relacionades amb els pro-

cediments i l’educació per a la salut. Al mateix temps, s’ha trobat que a nivell 

nacional, el seu paper està poc reconegut. Una vegada es puguin aplicar els 

resultats del qüestionari, es donarà resposta a la hipòtesi del present treball. 

Conclusions: Els professionals d’infermeria proporcionen CG de manera més 

propera als pacients i les seves famílies, ja que destaquen la dimensió psico-

emocional d’aquests. No obstant això, la seva funció està poc reconeguda, re-

querint així un programa educatiu unificat que acrediti l’especialitat. A més, l’apli-

cació del qüestionari determinarà quins són els coneixements que tenen els on-

còlegs sobre les funcions de les infermeres i infermers que proporcionen CG en 

Oncologia. 

Paraules clau: Assessor genètic, Càncer, Infermera, Consell Genètic, Assesso-

rament genètic. 
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Resumen 

Introducción: El acto de asesoramiento genético puede ser realizado por los 

profesionales de enfermería que se han especializado en genética y Consejo 

Genético (CG). Sin embargo, en España la formación en esta especialidad y su 

reconocimiento es escaso. 

Objetivo: Identificar los conocimientos que tienen los/las oncólogos/oncólogas 

sobre las funciones de las enfermeras y enfermeros que proporcionan Consejo 

Genético en Oncología. 

Metodología: Se realizó una revisión exploratoria inicial en las bases de datos 

PubMed, CINAHL y Google Académico. A partir de la información obtenida sobre 

el CG en oncología llevada a cabo por enfermeras, se diseña un cuestionario 

para identificar los conocimientos que tienen los oncólogos en relación a la labor 

de enfermería en CG. 

Resultados: Los resultados muestran que las enfermeras desempeñan un papel 

importante en el CG, sobre todo en las funciones relacionadas con el apoyo psi-

coemocional del paciente, aunque también realizan tareas relacionadas con los 

procedimientos y la educación para la salud. Al mismo tiempo, se ha encontrado 

que a nivel nacional su papel está poco reconocido. Una vez que se puedan 

aplicar los resultados del cuestionario, se dará respuesta a la hipótesis del pre-

sente trabajo. 

Conclusiones: Los profesionales de enfermería proporcionan CG de forma más 

cercana a los pacientes y sus familias, ya que destacan la dimensión psicoemo-

cional de éstos. Sin embargo, su función está poco reconocida, requiriendo así 

un programa educativo unificado que acredite la especialidad. Además, la apli-

cación del cuestionario determinará cuáles son los conocimientos que tienen los 

oncólogos sobre las funciones de las enfermeras y enfermeros que proporcionan 

CG en Oncología. 

Palabras clave: Asesor genético, Cáncer, Enfermera, Consejo Genético, Ase-

soramiento genético. 
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Abstract 

Introduction: The act of genetic counselling can be performed by nursing pro-

fessionals who have specialised in genetics and Genetic Counselling (GC). How-

ever, in Spain, training in this speciality and its recognition is scarce.  

Objective: To identify the knowledge that oncologists have about the functions 

of nurses who provide genetic counselling in oncology.  

Methodology: An initial exploratory review was carried out in the databases Pub-

Med, CINAHL and Google Scholar. Based on the information obtained on GC in 

oncology carried out by nurses, a questionnaire was designed to identify the 

knowledge that oncologists have in relation to the work of GC nurses. 

Results: The results show that nurses play an important role in GC, especially in 

functions related to the psycho-emotional support of the patient, although they 

also perform tasks related to procedures and health education. At the same time, 

it has been found that at national level their role is under-recognised. Once the 

results of the questionnaire can be applied, the hypothesis of the present work 

will be answered.  

Conclusions: Nursing professionals provide GC more closely to patients and 

their families as they emphasise the psycho-emotional dimension of the latter. 

However, their role is little recognised, thus requiring a unified educational pro-

gramme that accredits the speciality. In addition, the application of the question-

naire will determine what knowledge oncologists have about the functions of 

nurses who provide GC in oncology. 

Keywords: Genetic counsellor, Cancer, Nurse, Genetic counselling, Genetic 

counselling.  
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1 Introducció  

Les Unitats de CG en Oncologia, són àrees de treball que dediquen la seva tasca 

assistencial i investigadora al càncer hereditari i l’assessorament genètic.  

L’acte d’assessorament genètic es realitza amb l’objectiu d’avaluar el risc perso-

nal i familiar de susceptibilitat hereditària al càncer, la possibilitat de realitzar un 

diagnòstic molecular, millorar l’estimació del risc, adequar les estratègies de se-

guiment i de reducció de risc (1).  

Aquest procés és portat a terme pels professionals d’infermeria que han realitzat 

un període de formació específic en el camp de la genètica i el CG. No obstant 

això, a Espanya la formació en aquesta especialitat és escassa, requerint un 

programa educatiu per tal d’incrementar-se i poder donar resposta a la gran de-

manda que existeix en aquesta àrea, ja que el nombre de pacients que volen 

rebre assessorament genètic ha augmentat considerablement arran dels nom-

brosos avenços en genètica (2).   

La formació en aquesta especialitat és de vital importància, ja que a l’acte d’as-

sessorament genètic la infermera desenvolupa un paper fonamental, degut a què 

realitza aquest procés d’una manera més propera al pacient i les seves famílies, 

destacant la dimensió psicosocial i oferint suport psicològic (3).  

A través del present Treball de Final de Grau (TFG), es pretén valorar els conei-

xements que tenen els/les oncòlegs/oncòlogues sobre les funcions de les infer-

meres i infermers que proporcionen CG, mitjançant un qüestionari proporcionat 

pels professionals d’infermeria.   
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2 Marc teòric 

2.1 Què és el Consell Genètic en Oncologia?  

Les Unitats de CG en Oncologia, o també denominades Consulta de Càncer 

Familiar i Hereditari, són àrees de treball que dediquen la seva tasca assistencial 

i investigadora al càncer hereditari i l’assessorament genètic. De manera que es 

pot definir el CG com el procés de comunicació que s’ocupa dels aspectes 

associats amb l’aparició o risc d’aparició, d’una malaltia genètica en una família, 

proporcionant educació per a la salut i suport psicològic quan és necessari. És a 

dir, el CG no és tan sols un test de laboratori (1).  

El CG, s’ha definit com un procés i no com un acte mèdic. Es tracta, doncs, d’un 

procediment psicoeducatiu i de comunicació interactiva on es capacita el pacient 

per utilitzar la informació genètica de manera útil per augmentar el control sobre 

el risc de càncer i minimitzar el malestar psicològic personal, familiar i social (4). 

Durant l’assessorament genètic s’avalua el risc personal i familiar de 

susceptibilitat hereditària al càncer, la possibilitat de realitzar un diagnòstic 

molecular, millorar l’estimació del risc i adequar les estratègies de seguiment i de 

reducció del risc. S’ha de destacar que no es valoren únicament aspectes 

individuals del pacient, sinó també la informació familiar (1). En molts casos, 

aquestes persones tenen una història familiar suggeridora de transmissió 

hereditària i a les quals, probablement no existeixen indicis clínics de patir 

càncer, però presenten una alta probabilitat de desenvolupar-lo amb algun 

moment de la seva vida. Els avenços moleculars i clínics en aquesta especialitat, 

han permès detectar les persones que realment presenten risc de patir un 

determinat tipus de càncer per ser portadores d’una mutació germinal, i a més, 

la possibilitat de reduir el risc de patir aquesta malaltia (5).  

D’acord amb les guies internacionals de pràctica clínica, es recomana oferir un 

test genètic quan: l’individu té una història personal o familiar suggestiva d’una 

síndrome de predisposició hereditària al càncer, es poden interpretar els 

resultats de l’estudi genètic i quan els resultats de l’estudi genètic ajudaran al 

diagnòstic o influiran al maneig mèdic o quirúrgic de l’individu o dels seus 

familiars a risc (6). 
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Les unitats de CG en oncologia s’han de coordinar amb els nivells assistencials 

d’Atenció Primària i Atenció Especialitzada per realitzar el seguiment del pacient 

de manera adequada. Al mateix temps, també hi ha d’haver una relació entre el 

clínic i el laboratori que fa el diagnòstic genètic molecular per tal d’evitar extraviïs 

i confusions amb les mostres dels pacients. 

El procés del CG es divideix en 4 etapes (1): 

- Identificació d’individus o famílies de risc. 

- Consell genètic pretest i la firma del consentiment informat. 

- Realització del test genètic. 

- Consell genètic posttest i el seguiment. 

En definitiva, el CG tracta d’assistir a les persones perquè prenguin decisions 

que permetin un major control i seguretat sobre el càncer per ells mateixos, els 

seus fills, germans i altres familiars, d’acord amb els seus valors, i sota l’assis-

tència, suport i guia del personal sanitari (4). 

2.2 Quina és la tasca de la infermera a la Unitat del Consell Genètic en 
Oncologia? 

La infermera és el contacte inicial del pacient en la Unitat de CG. La primera 

tasca que desenvolupa és explicar al pacient quina és la feina d’infermeria, què 

es farà i per què el pacient ha sigut derivat en aquesta consulta. Després, s’iden-

tifiquen les necessitats de l’individu o la família utilitzant un enfocament empàtic. 

Seguidament, es recopilen les dades personals i se sol·licita la firma d’un con-

sentiment informat per la realització dels estudis (7,8). 

Per una altra banda, la infermera també s’ocupa de recollir, seleccionar, interpre-

tar i analitzar els antecedents personals i familiars de cada persona per a poder 

confeccionar un arbre genealògic al qual es reuneix la història clínica de la família 

amb tots els antecedents, tant oncològics com relatius a altres especialitats, el 

tipus histològic del tumor que s’ha patit, els anys que tenia el pacient quan el va 

desenvolupar, l’edat actual o, si és el cas, quan va morir. 

Al mateix temps, infermeria s’encarrega de les mostres biològiques necessàries 

per a realitzar diferents estudis genètics (extraccions de sang, sol·licituds de 

material parafinat, mostres tissulars, etc.) i la seva coordinació amb el laboratori 
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perquè no es produeixin pèrdues d’aquestes, i sobretot, un dels papers 

fonamentals és ajudar als pacients a adaptar-se a les implicacions mèdiques, 

psicològiques, socials i familiars, ja que es poden produir situacions d’estrès, 

ansietat o dubtes. I, per una altra banda, en establir aquest contacte amb les 

famílies, infermeria també s’ocupa de donar informació i educació sanitària sobre 

herència, proves, prevenció, investigació i serveis de salut. Tot el procés 

d’assessorament genètic, ha de ser realitzat protegint els drets de benestar i 

privacitat dels pacients (4,8). 

Lògicament, la infermera dedicada al camp del CG ha de realitzar un període de 

formació específic en el camp de la Genètica i el CG, complementària al seu 

nivell bàsic d’estudis. 

A  escala internacional, el Comitè d’Infermeria i assessors genètics de la The 

European Society of Human Genetics (ESHG), ha establert com a necessitat que 

es desenvolupi una especialització en aquest àmbit a nivell de màster (9). Per 

poder dur-se a terme, s’han proposat diferents plans d’estudis. Com a resultat 

s’ha obtingut un document que determina el pla bàsic que han de tenir tots els 

màsters d’aquesta especialització, que inclouran diferents àrees com (7): atenció 

psicoemocional, habilitats professionals i de comunicació, ètica, legislació i soci-

ologia, genètica mèdica/humana i preparació pràctica.   

Respecte als estudis de postgrau i de màster a Espanya, només existeix un pro-

grama, el màster de la Universitat de Pompeu Fabra (10). 

Com es pot veure, Espanya consta d’una formació específica en aquesta espe-

cialitat molt escassa. Encara que es determina la necessitat que els professio-

nals comptin amb formació especialitzada i certificada, la realitat és que al nostre 

país l’oferta és insuficient, havent-se d’incrementar per donar resposta a la de-

manda que existeix en aquesta àrea (2).  

2.3 Exposició d’altres estudis o projectes d’investigació ja publicats 
(revisió de l’evidència existent). 

En els últims anys, el camp de la genètica clínica ha progressat significativament 

a causa dels avenços científics. En conseqüència, l’assessorament genètic s’ha 

desenvolupat exponencialment. Aquest fet, ha produït un augment dels 
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professionals no metges que treballen com assessors genètics, mentre que en-

cara no existeix un enfocament unificat sobre quin és el paper dels assessors 

genètics a Europa, la qual cosa ha de canviar, ja que la funció d’aquests profes-

sionals és primordial pel pacient. 

D’aquesta manera, s’han realitzat estudis amb l’objectiu de comprendre millor el 

valor afegit dels assessors genètics als serveis de salut en genètica, explorar les 

seves tasques i la complementarietat que tenen a l’hora de treballar amb els 

metges genetistes a diferents països europeus. Per tal de fer-ho, es va realitzar 

un qüestionari on a través de preguntes sobre les tasques i responsabilitats dels 

assessors genètics s’avaluen les opinions de genetistes clínics i assessors ge-

nètics sobre la seva contribució durant les sessions d’assessorament, el treball 

en equip i les principals diferencies entre les activitats professionals dels asses-

sors genètics i els metges genetistes (3, 11).  

Com a resultat dels dos estudis, l’evidència mostra que a Europa la majoria dels 

assessors genètics realitzen tasques similars. Al mateix temps s’ha obtingut com 

a resultat què els metges genetistes i els assessors genètics treballen formant 

equips multidisciplinaris i no de manera independent, fet que assegura la qualitat 

de l’atenció al pacient, ja que augmenta la disponibilitat i proximitat cap al pacient 

i familiars, s’assegura una millor atenció amb un menor cost i es proporciona més 

accessibilitat al reduir el temps d’espera. Per últim, es va obtenir que la major 

part de les tasques amb més implicacions psicosocials es consideren elegibles 

pels assessors genètics, mentre que les tasques amb més implicacions mèdi-

ques es consideren d’atribució dels metges genetistes, d’aquesta manera l’as-

sessor genètic afegeix un enfocament més holístic a tots els problemes mèdics, 

psicosocials, ètics i legals (3, 11). 

2.4 Antecedents 

Situació de l’especialitat de Genètica Humana i l’assessorament genètic a nivell 

nacional i europeu. 

La Genètica Humana es caracteritza per reunir un gran nombre d’àrees de treball 

i especialització diferents: Genètica Mèdica-Clínica, Citogenètica, Genètica Mo-

lecular, Genètica Bioquímica, Assessorament Genètic i altres incorporacions 

més recents com la Farmacogenètica o la Genòmica aplicada (12). Totes 
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aquestes especialitzacions, són desenvolupades pels professionals dels Hospi-

tals, Centres Sanitaris, Universitats o Empreses, tant de l’àmbit públic com del 

privat. 

Aquesta ciència, requereix una implicació molt gran per part dels genetistes, ja 

que els constants avenços científics i tecnològics són incorporats de manera 

quasi contínua, i en conseqüència, això suposa un alt nivell de preparació i un 

constant procés de formació continuada per part d’aquests professionals. 

Aquests avenços permeten disposar de millors eines de diagnòstic, investigació 

i interpretació de les troballes, i en conseqüència millorar tota l’activitat clínica i 

investigadora. Incorporar aquestes troballes no només repercuteix directament 

sobre els pacients, sinó també sobre la majoria de les especialitats sanitàries del 

nostre Sistema Nacional de Salut (SNS), on els professionals intervenen d’al-

guna manera en el maneig de les persones amb alteracions genètiques (12). 

Gràcies a la qualitat professional dels genetistes espanyols i els esforços i gesti-

ons realitzades en el seu nom per les successives juntes directives, el 6 d’agost 

de 2014, el B.O.E va publicar el Reial Decret 639/2014 de troncalitat i creació de 

noves especialitats del SNS a Espanya, on s’incloïa la demanada de l’especialitat 

de Genètica Clínica i que va donar lloc a la creació de la Comissió Nacional de 

l’Especialitat de Genètica Clínica (12, 13). Aquest òrgan assessor del Ministeri 

de Sanitat desenvolupa el paper essencial de proposar un programa formatiu 

dels futurs especialistes i els criteris d’acreditació per Centres i Professionals 

que, en present i en futur, duen a terme l’activitat assistencial en Genètica Clí-

nica. 

Malauradament, el citat RD 639/2014 va ser derogat al 2016 pel Tribunal Su-

prem, sense qüestionar ni el fons ni la idoneïtat del reconeixement de l’especia-

litat de Genètica Clínica des del punt de vista científic, sinó per un defecte de 

forma en mancar el RD d’una anàlisi de l’impacte econòmic i pressupostari, re-

flectit adequadament a la seva memòria econòmica. És a dir, es va anul·lar la 

norma de creació de l’especialitat per un aspecte formal sense relació amb l’es-

pecialitat de Genètica Clínica; amb ell es va dissoldre també la Comissió Nacio-

nal de l’Especialitat, on l’Associació Espanyola de Genètica Humana (AEGH) te-

nia un representant (12). 
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Des de llavors, la junta directiva ha mantingut un diàleg obert amb l’administració 

per la seva recuperació. L’any 2017, el Consell Interterritorial de Salut va donar 

el vistiplau perquè l’especialitat fos aprovada per un decret independent. No obs-

tant això, encara no ha sigut publicat. El Ministeri de Sanitat ha manifestat en 

una reunió conjunta que donarà prioritat al reconeixement de l’especialitat de 

Genètica Clínica una vegada que s’aprovi el Reial Decret que regularà la Forma-

ció Sanitària Especialitzada prevista per principis de 2021. A dia d’avui, Espanya 

encara no té reconeguda l’especialitat de Genètica Clínica (14). 

Mentre s’espera el reconeixement, continua existint una situació anòmala i injus-

tificada a Espanya, ja que a causa que l’especialitat en Genètica Clínica no esti-

gui reconeguda, no existeix un pla formatiu uniforme ni professionals acreditats 

com a especialistes. Això origina una falta de garanties pels pacients espanyols 

i una precarització creixent dels professionals de genètica al Sistema Sanitari. 

Per una altra banda, els nombrosos avenços en genètica han suposat un aug-

ment dels pacients que accedeixen als serveis genètics. Una manera de dismi-

nuir la pressió dels serveis sense perjudicar l’atenció al pacient, és incloure as-

sessors genètics que no siguin metges, com per exemple infermeres formades 

en genètica. No obstant això, a Europa ha faltat un enfocament cohesiu de la 

professió i es requereix un programa educatiu i un sistema de registre pels pro-

fessionals europeus (15). 

Mitjançant un estudi a 18 països europeus, amb l’objectiu de conèixer el tipus de 

treball que realitzen els infermers i assessors genètics a Europa, s’ha obtingut a 

través d’enquestes realitzades a 213 persones, que la professió d’assessoria ge-

nètica tot just està establerta en alguns països, i que els assessors poden con-

tribuir substancialment a l’atenció del pacient com a part de l’equip multidiscipli-

nari, ja que la majoria va estar involucrada en la realització del contacte inicial 

amb el pacient (89,9%) i explicar-li la prova genètica al pacient (91,5%), metres 

que el 74% va sol·licitar proves i el 91,4% va obtenir el consentiment informat 

per aquestes proves. El 80,2% dels enquestats va proporcionar suport psicològic 

abans i després de les proves genètiques, i el 82,1% va manejar els casos de 

forma regular i autònoma (15).   

A més, l’ESHG esta establint un sistema d’acreditació per als assessors genètics, 

per garantir una pràctica segura; però, hi ha hagut poca informació sobre la 
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pràctica i l’educació dels assessors genètics no mèdics a Europa. Per recopilar 

dades de referència, s’ha completat una enquesta a través de líders en 

organitzacions nacionals de genètica o professionals amb experiència, informant 

sobre la situació al seu propi país. Van respondre 29 professionals que van 

proporcionar dades de 18 països. Els resultats indiquen una gran variació en el 

nombre, els rols i l’educació dels assessors genètics a tota Europa. Per exemple, 

a Regne Unit i els Països Baixos, hi ha més de quatre consellers per milió 

d’habitants, mentre que a Alemanya, Hongria, Turquia i la República Txeca no hi 

ha consellers que no siguin metges. Hi ha programes educatius específics per 

assessors genètics a set països, però sol a França i Noruega tenen marc legal 

actualitzat de govern específic per al consell genètic d’infermeria, en canvi, a 

altres països s’indicava que la regulació normativa d’aquests professionals 

estava vinculada a documents més genèrics de les ciències de la salut. Aquest 

estudi subratlla la necessitat d’un enfocament europeu coherent per a 

l’acreditació d’assessors genètics (16).  

En relació amb les societats professionals a nivell nacional, s’ha de destacar 

l’Associació Espanyola de Genètica Humana, creada el 1978, integrada per 

professionals de ciències de la salut amb diferents perfils, dedicats a l’estudi de 

la Genètica Humana als àmbits clínic, investigador i docent (12). 

Per una altra part,  l’any 2011 es va crear la Societat Espanyola d’Assessorament 

Genètic (SEAGEN), com una entitat integrada per professionals que exerceixen 

la seva labor com assessors genètics, o que per la seva professió, estiguin 

interessats en aquest camp. Els objectius principals d’aquesta associació són 

l’impuls i el desenvolupament de la seva activitat assistencial a Espanya, i la 

promoció de formació especialitzada en aquest àmbit. Pretén ser el punt de 

referència per professionals i associacions en relació amb el Consell Genètic (7).  

En últim lloc, cal destacar la International Society of Nurses in Genetic (ISONG) 

que constitueix la màxima organització internacional dels infermers dedicats al 

consell genètic. L’ISONG fomenta i defensa el desenvolupament científic i pro-

fessional dels seus membres i de la comunitat infermera en el descobriment, 

interpretació, aplicació i gestió de la informació genòmica, per a la promoció de 

la salut i el benestar del públic. També defensa la comprensió pública de la salut 

genòmica i l’ús de la informació genòmica. Aquesta entitat ha validat els 
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documents normatius que regulen les competències, estàndards, funcions i 

qüestions ètiques dels professionals d’aquest àmbit (17). 

2.5 Justificació 

L’assessorament genètic s’ha desenvolupat exponencialment en els últims anys 

a causa dels nombrosos avenços científics en genètica. En conseqüència, el 

nombre de pacients que acudeixen als serveis genètics s’ha incrementat, produ-

int un augment de la pressió assistencial (3, 11).  

Per tal de poder oferir una atenció de qualitat, sense perjudicar el pacient per 

aquest augment de la demanda, s’han inclòs assessors genètics no mèdics com 

infermeres genètiques als equips multidisciplinaris dels serveis genètics (15). El 

paper de la infermera dins dels equips és de vital importància, ja que assegura 

la qualitat de l’atenció, augmentant la disponibilitat i proximitat al pacient i els 

seus familiars, oferint l’acte d’assessorament genètic de manera propera, indivi-

dualitzada i empàtica i sempre tenint present la necessitat de proporcionar suport 

psicològic.  

No obstant això, falta un enfocament cohesiu de la professió, pel fet que a Espa-

nya no existeix una regulació clara i específica en relació amb aquesta especia-

lització (14).  

Donat que l’especialitat de la infermera genètica és primordial en l’atenció al pa-

cient que rep CG, i el seu paper dins dels equips multidisciplinaris d’assessora-

ment genètic segueix sense reconeixement al nostre país, s’ha portat a terme 

aquesta intervenció, amb l’objectiu de valorar quins coneixements tenen els on-

còlegs/oncòlogues sobre les funcions  de les infermeres i infermers que propor-

cionen CG, ja que això podria anar en detriment de la qualitat assistencial durant 

un procés oncològic.  
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3 Hipòtesi i objectius 

Hipòtesi: 
Els/les oncòlegs/oncòlogues no tenen suficients coneixements sobres les funci-

ons de les infermeres i infermers que proporcionen Consell Genètic en Oncolo-

gia, fet que podria anar en detriment de la qualitat assistencial durant un procés 

oncològic. 

 

Objectiu General: 
Identificar els coneixements que tenen els/les oncòlegs/oncòlogues sobre les 

funcions de les infermeres i infermers que proporcionen Consell Genètic en On-

cologia. 

 
Objectius específics: 

1. Identificar les funcions de les infermeres i infermers que proporcionen 

Consell Genètic en Oncologia. 
2. Descriure quina és la situació actual de les infermeres i infermers que 

proporcionen Consell Genètic en Oncologia a Espanya. 
3. Dissenyar un qüestionari que permeti valorar els coneixements dels 

oncòlegs/oncòlogues amb relació al Consell Genètic en Oncologia 

proporcionat pels professionals d’infermeria. 
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4 Mètodes 

En aquest TFG s’ha dut a terme un primer apartat de metodologia dedicat a la 

revisió de literatura. S’ha realitzat mitjançant cerques bibliogràfiques en bases de 

dades científiques amb l’objectiu de poder valorar els coneixements generals so-

bre les infermeres del CG i identificar així les funcions d’aquesta especialitat d’in-

fermeria.  

4.1 Revisió de la literatura: funcions de les infermeres que proporcionen 
consell genètic 

4.1.1 Pregunta 

Per tal de construir la pregunta d’investigació, s’ha utilitzat el mètode Population, 

Concept and Context (PCC) (Taula 1).  

Taula 1. Pregunta d’Investigació seguint el model PCC 

 

Mitjançant aquesta estratègia s’ha obtingut la següent pregunta: Una millora en 

els coneixements que tenen els/les oncòlegs/oncòlogues sobre les funcions de 

les infermeres i infermers que proporcionen Consell Genètic en Oncologia millo-

raria la qualitat assistencial durant un procés oncològic? 

 
4.1.2 Identificació dels estudis 

Per resoldre l’objectiu 1, s’ha realitzat una cerca bibliogràfica en diferents bases 

de dades: PubMed, Google Acadèmic i CINAHL. Aquest procés de cerca ha estat 

realitzat des d’octubre del 2021 fins al febrer del 2022. 

Per al disseny de l’estratègia de cerca a la base de dades PubMed i CINAHL, 

s’han utilitzat les paraules clau “Nurse”, “Genetic”, “Counselors”, “Cancer” i “On-

cology”, i s’han emprat els descriptors Medical Subject Headings (MeSH). S’ha 

plantejat una taula de conceptes i les equacions de cerca (Annex I) fent ús dels 

Population Concept Context 

Oncòlegs/on-

còlogues 

Millora dels coneixements sobre les 

funcions de les infermeres que pro-

porcionen Consell Genètic en Onco-

logia 

Millora de la qualitat 

assistencial 

durant un procés 

oncològic 
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operadors booleans “AND” per trobar els estudis que tinguessin totes les parau-

les claus especificades i “OR”, per trobar estudis que tinguessin almenys una de 

les paraules clau utilitzades. 

Al mateix temps, s’ha realitzat una cerca de la literatura indexada a Google Aca-

dèmic  sense fer servir equacions de cerca ni limitacions, utilitzant llenguatge es-

pecífic. 

S’han escollit els articles que complissin els següents criteris d’inclusió per tal 

d’acotar més la cerca i escollir articles que responguessin millor a l’objectiu plan-

tejat: 

- Articles escrits en castellà o anglès. 

- Text complet disponible. 

- Articles publicats des de l’any 2011 fins al 2021, ja que s’ha considerat 

que la informació era vàlida per resoldre l’objectiu 1.  

Per una altra banda, es van excloure els articles que no complissin amb els se-

güents criteris: 

- Articles en un idioma diferents que castellà o anglès. 

- Articles publicats abans de 2011. 

- Articles que parlessin de CG però no de les funcions de la infermera en 

CG o de l’assessor genètic.  

4.1.3 Confrontació de la informació 

Els articles s’han obtingut fent un procés de cerca a diferents bases de dades 

tenint en compte els criteris d’inclusió i exclusió. El mètode d’elegibilitat s’ha re-

alitzat mitjançant una lectura crítica de tota la documentació que hi havia set se-

leccionada arrel de la cerca.  

La informació extreta dels articles escollits per elaborar els resultats ha estat la 

següent: nom de l’article, nom del primer autor i any de publicació, tipus de do-

cument, país on s’apliquen els resultats del document i principals funcions de les 

infermeres en CG Oncològic.  
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4.1.4 Classificació dels resultats 

Els resultats s’han classificat en tres subapartats, funcions relacionades amb el 

suport psicoemocional, funcions relacionades amb procediments i funcions rela-

cionades amb informació i educació per a la salut. Dins de cada apartat, s’han 

exposat quines són aquestes funcions, quina és la seva finalitat i quines actua-

cions fan en concret les infermeres que proporcionen CG.    

4.2 Revisió: situació de les infermeres que proporcionen Consell 
Genètic en Oncologia a Espanya 

Per resoldre l’objectiu 2, s’ha fet una cerca a Google durant els mesos de gener 

i febrer de 2022 amb la finalitat de respondre a la pregunta següent:  Quina és la 

situació de les infermeres i infermers que actualment proporcionen CG a Espa-

nya? Com a estratègia de cerca, s’han utilitzat les paraules “asociación”, “cáncer” 

i “española”. A més, per realitzar una cerca més acotada i precisa, s’han tingut 

en compte dos criteris: 

- Associacions a nivell nacional. 

- Associacions que se centrin en el càncer en general i no en un tipus en 

concret, per exemple associacions contra el càncer de mama. 

La informació extreta de les associacions escollides per elaborar els objectius ha 

estat la següent: associació i URL, públic destinatari, parla de CG (sí/no), si parla 

de CG de quins professionals parla?, si parla d’infermeres en CG, què diu al 

respecte? 

4.3 Qüestionari 

A partir als resultats obtinguts a la cerca bibliogràfica, es dissenya un qüestionari 

per identificar els coneixements que tenen els/les oncòlegs/oncòlogues sobre les 

funcions de les infermeres i infermers que proporcionen CG en Oncologia. 

A continuació, s’exposa la metodologia que correspondria a l’estudi en cas que 

es pogés dur a terme i aplicar el qüestionari. 

4.3.1 Tipus d’estudi 

Per la realització del present projecte d’investigació, es realitza un estudi des-

criptiu observacional transversal, ja que anirà enfocat a descriure les dades 
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trobades respecte a quins coneixements tenen una mostra significativa d’oncò-

legs/oncòlogues sobre les funcions de les infermeres i infermers que proporcio-

nen CG en Oncologia en un moment determinat. 

4.3.2 Context d’estudi: àmbit i període 

L’àmbit d’aplicació del projecte d’intervenció es produirà als centres de salut pú-

blica de Catalunya. 

El temps transcorregut des de l’inici del projecte fins al final seria de 8 mesos.  

4.3.3 Participants: població i mostra 

El qüestionari es passaria als oncòlegs i oncòlogues dels centres de salut pública 

de Catalunya.  

La mostra d’estudi seria per conveniència, ja que el qüestionari es faria arribar 

de forma online i la seva  participació seria de manera voluntària.  

4.3.4 Instrument de mesura 

L’instrument de mesura utilitzat és el qüestionari dissenyat ad hoc de manera 

autocomplementada, pel fet que s’enviarà en format online. 

Les variables d’estudi són les funcions de la infermera en CG en oncologia. 

4.3.5 Tècnica per la recollida de la informació 

El qüestionari es dissenyaria a una plataforma online gratuïta, específicament a  

Google Formularis. Un cop fet, es faria difusió a través del correu electrònic als 

centres de salut públics de Catalunya.  

4.3.6 Cronograma 

L’estudi es basa en el següent cronograma: 

Taula 2. Cronograma de l’estudi 

 

 

Octubre - 

Febrer 

  

Abril 

 

Juny 

 

Juliol 

 

Agost 

 

Setem-

bre 

  

Octu-

bre 

No-

vembre 

Revisió de la literatura x        

Disseny del qüestio-

nari 
 x    

   

Contacte amb els cen-

tres i distribució del 

qüestionari 

  x   
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Recollida de dades    x x    

Anàlisi dels resultats      x   

Redacció i difusió dels 

resultats 
     

 x x 

 

4.3.7 Aspectes ètics i legals 

Per portar a terme aquesta intervenció, se sol·licitarà permís al Comitè d’Ètica 

d’Investigació  amb medicaments (CEIm) que correspongui perquè el projecte 

sigui avaluat i acceptat.  

A més, es respectaran els principis ètics i la protecció de dades, que es recull a 

la Llei Orgànica 3/2018, ja que la protecció de les persones físiques en relació al 

tractament de dades personals és un dret fonamental protegit per l’article 18.4 

de la Constitució espanyola (18).  

Finalment, el qüestionari es realitzarà de manera online i serà anònim. En el mo-

ment d’accedir amb aquest, els participants trobaran un primer apartat amb la 

informació pertinent de l’estudi.  
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5 Resultats 

5.1 Funcions de les infermeres i infermers que proporcionen Consell 
Genètic en Oncologia 

Com a resultat de la cerca bibliogràfica realitzada aplicant els criteris d’inclusió i 

exclusió indicats anteriorment, s’han obtingut un total de 514 articles per mitjà de 

diferents bases de dades: PubMed, 476 articles dels quals se n’han seleccionat 

14, CINAHL, 34 articles dels quals se n’han seleccionat 2 i Google Acadèmic 

dels quals se n’han seleccionat 4, ja que són els que parlen de manera més 

directa del paper de la infermera en el CG. 

A la següent taula es mostren els vint articles seleccionats organitzats segons la 

informació indicada en l’apartat 4.1.3.  
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Nom articles 

Primer au-
tor i any 
de publi-

cació 

Tipus de 
document 

País on 
s’apliquen 

els resultats 
del docu-

ment 

Principals funcions infermeres en Consell Genètic Oncològic 

Essential Genetic and Ge-
nomic Competencies (19) 

Karen E. 
Greco ; 
2012 

Article / 
Protocol 

Nivell Mun-
dial 

Tenir en compte les creences dels pacients. Donar suport i informació per promoure la salut. 
Obtenir consentiment informat i educar als pacients sobre les proves o teràpies genètiques. 
Avaluar la influència del risc genètic i la malaltia a la comunicació i funcionament familiar i els resultats clínics i psico-
socials. 

La toma de decisión de los 
participantes en Consejo 
Genético Oncológico (4) 

Juan A. 
Cruzado ; 

2010 
Article 

Espanya i 
Iberoamè-

rica 

Revisar la història familiar de càncer, valorar el risc i educar sobre el risc de càncer hereditari. 
Discutir els possibles riscos i beneficis del test genètic i interpretar els resultats d’aquest. 
Assessorar sobre alternatives mèdiques i mesures preventives del càncer. 

Evaluación de la interven-
ción del Consejo Genético 

en el Cáncer Hereditario (20) 

Alberto 
Monterru-
bio ; 2017 

Article Espanya 
Anamnesi, realització d’un arbre genealògic i de les proves genètiques. 
Assessorament sobre mesures de cribratge i diagnòstic precoç i suport psicològic. 
Coordinació amb els professionals sanitaris implicats. Participació en projectes d’investigació i formació continuada. 
Arxiu de la informació clínica i genètica segons la normativa vigent. 

Modelos y organización de 
una unidad de Consejo Ge-

nético (5) 

Pedro Pé-
rez Se-
gura ; 
2005 

Article Espanya 
Informació i educació a les famílies. 
Maneig de les mostres tissulars per estudi. 
Coordinació amb el laboratori per evitar extraviaments de les mostres. 

 
How practical experiences, 

educational routes and multi-
disciplinary teams influence 
genetic counsellors’ clinical 

practice in Europe (11) 

R. Pestoff 
; 2018 Article Europa 

Ajudar als pacients a adaptar-se a les implicacions mèdiques, psicològiques, socials i familiars. 
Informar el pacient sobre la història natural de la malaltia, maneig i prevenció, opcions reproductives, proves, tracta-
ments i programes de seguiment clínic, guiar-lo sobre la presa de decisions i facilitar l’accés a recursos sanitaris. 
Enfocament empàtic i individualitzat i donar suport psicològic. 
Recollir  informació mèdica i familiar i fer avaluacions de risc genètic. Comunicar-se amb altres especialitats mèdi-
ques. 

Complementary between 
medical genetics and genetic 
counsellors: its added value 
in genetic services in Europe 

(3) 

Milena 
Paneque ; 

2017 
Article Europa 

Administració general, organització de cites, preparar consultes i seguiment amb el pacient. 
Recopilació història familiar i maneig de mostres. 
Perspectiva holística, ètica i psicològica i principi de beneficència a la confidencialitat i autonomia del pacient. 
Facilitar la presa de decisions. 
Tracte de qualitat i comprensió de l’impacte dels diagnòstics. Proporcionar informació. 

Genetic education and the 
challenge of genomic medi-
cine: development of core 
competences to support 

preparation of health profes-
sionals in Europe (21) 

Heather 
Skirton; 

2010 
Article Europa 

Avaluar el risc genètic i transmetre informació clínica i explicar les opcions incloent els riscos, beneficis i limitacions. 
Avaluar la comprensió del pacient i aclarir les preocupacions i expectatives. 
Reconèixer les creences i cultura dels pacients, donar suport i educació i actuar èticament. 
Facilitar la presa de decisions dels pacients i oferir oportunitats perquè participin amb projectes d’investigació. 
Documentar la informació i tenir capacitat per organitzar i prioritzar els casos. 
Relacions efectives dins de l’equip multidisciplinari i contribuir al desenvolupament dels serveis genètics i professio-
nals. 

Taula 3. Descripció dels articles seleccionats. 
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A profile of the genetic coun-
sellor and genetic nurse pro-
fession in European coun-

tries (16) 

Cristophe 
Cordier; 

2012 
Article Europa 

Donar informació al pacient de manera entenedora. 
Ajudar als pacients a adaptar-se al diagnòstic. 
Facilitar la presa de decisions autònomes. 

The recognition of the pro-
fession of genetic counsel-

lors in Europe (22) 

Cristophe 
Cordier; 

2018 
Article Europa 

Donar suport i informació als pacients. 
Ajudar als metges durant el procés i veure al pacient de manera autònoma una vegada establert el diagnòstic genètic. 
Preparar als pacients per les proves genètiques i orientar-los a la presa de decisions. 

Genetic counselling services 
and training of genetic coun-

sellors in Israel (23) 

Michal 
Sagi; 
2013 

Article Israel Aconsellar als pacients de manera independent. 
Derivar als pacients per diagnòstic parental, proves de portador i altres. 

Using a community of prac-
tice to develop standards of 
practice and education for 
genetic counsellors in Eu-

rope (24) 

Heather 
Skirton; 

2010 
Article Europa 

Respectar els drets humans del pacient segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i treballar d’acord amb els 
requisits legals i ètics del país. 
Permetre la igualtat a l’accés dels serveis i protegir la informació confidencial del pacient. 
Oferir informació sobre les diferents opcions del pacient permetent que prengui ell una decisió i garantir que tinguin 
accés a tots els serveis oferint educació professional continua. 
Mantenir registres mèdics clars i actualitzats i participar en la supervisió clínica i de conselleria. 
Reduir l’impacte físic, mental i emocional a la pràctica. 

Genetic counsellors in Swe-
den: Their role and added 
value in the clinical setting 

(25) 

Rebecka 
Pestoff; 

2016 
Article Suècia 

Gestió de casos i referències per proves genètiques i investigacions clíniques. 
Proporcionar informació sobre la investigació genètica i les proves. 
Dibuix pedigrí, verificar el diagnòstic i fer una avaluació de riscos. Manipulació de mostres. 
Visió ètica i suport continu al pacient. Actuar com a persona de contacte clínic de la família. 

Counselling close to home: 
Genetic Counsellors’ Experi-
ences with their own family 

members (26) 

Laura 
Rust; 
2017 

Article EEUU 
Assessorament i educació personalitzats sobre riscos genètics. 
Informació sobre estratègies i resultats de proves. 
Evolució i suport psicosocial. 

The Spectrum of Genetic 
Testing (27) 

Laura Pa-
nós 

Smith; 
2018 

Article Nivell Mun-
dial 

Treballar amb professionals sanitaris per determinar quins pacients compleixen amb els criteris per les proves. 
Guiar als pacients amb les proves genètiques. 
Identificar els recursos dels pacients i la seva família i facilitar derivacions a altres professionals.  
Ajudar a avaluar els resultats de les proves genètiques. 

Genetic Testing: Challenges 
and changes in testing for 
heredity cancer syndromes 

(28) 

Elisabeth 
King; 
2017 

Article Nivell Mun-
dial 

Realització d’un pedigrí de 3 generacions amb antecedents mèdics i estil de vida. 
Avaluació de la motivació del pacient per la realització de la prova.  
Orientació dels possibles resultats i recomanacions i educació sobre les alternatives de la prova.  
Identificació de la persona adequada de la família per fer-se la prova i selecció de la millor prova i laboratori. 
Proporcionar informació sobre les implicacions d’un resultat positiu per l’equip d’oncologia. 
Discutir els resultats de les proves amb suport psicosocial per complir les recomanacions de prevenció i detecció.  
Discussió d’opinions per estudis d’investigació. 

Genetic Service Delivery 
Models: Exploring ap-

proaches to care for families 
with heredity cancer risk (29) 

Jennifer M 
Pierle; 
2019 

Article Nivell Mun-
dial 

Identificar els pacients adequats per una avaluació de risc genètic i els factors de risc de les síndromes hereditaris. 
Recopilar un pedigrí de 3 generacions. 
Comprendre les proves genètiques, l’avaluació de riscos i el procés d’assessorament. 
Suport als pacients i famílies. 
Detectar les barreres del pacient per l'avaluació i assessorament genètic i abordar-les. 
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Essential Genetic and Ge-
nomic Nurssing Competen-
cies for the Oncology Nurse 

(30) 

Jean 
Jekins; 
2011 

Article Nivell Mun-
dial 

Construir arbre genealògic de 3 generacions amb la història de salut familiar. 
Analitzar la història i avaluació física per determinar riscos genètics, ambientals i genòmics.  
Avaluar el coneixement, preocupacions i respostes dels pacients a la informació. Promoció de salut, atenció i suport. 
Realitzar intervencions/tractaments adequats per les necessitats d’atenció genètica. 
Avaluar l'eficàcia de la informació, tractaments i intervencions genètiques. 

Nursing Implications of Per-
sonalized and Precision 

Medicine (31) 

Allison A; 
2014 Article Nivell Mun-

dial 

Avaluar els factors de risc clínics. 
Discutir les teràpies basades en el tumor (identificació de tipus i mutació). 
Pla de tractament individualitzat per cada pacient. 
Suport psicosocial al pacient i educació sobre genètica, les proves i el significat del resultat. 

Scientific Advances Shaping 
the Future Roles of Oncol-

ogy Nurses (32) 

Debra 
Wujcik; 
2016 

Article Nivell Mun-
dial 

Facilita la implementació d’assajos cínics. 
Garanteix la comprensió i seguretat del pacient durant el procés d’atenció. 
Protegeix els drets de benestar i privacitat dels pacients i defensa els seus drets davant la presa de decisions. 
Identifica recursos i serveis. 
Adapta la informació i els serveis a la cultura, religió i nivell d’alfabetització dels pacients. 
Recopila històries personals o de salut que consideren aspectes genètics, ambientals i riscos genòmics. 
Identifica les necessitats de desenvolupament professional continu i busca recursos per satisfer les necessitats. 
Incorpora tecnologies/informació genètica i genòmica a la pràctica professional. 

Nurse practitioners and ge-
netic counsellors. 

Collaborative roles in com-
plex system (33) 

Leigha 
Senter; 
2016 

Article EEUU 

Confirmar l’historial de salut del pacient i el familiar. 
Arran de la informació de la història familiar i l’avaluació de les proves genètiques determinar un pla de maneig 
individualitzat per cada pacient. 
Brindar educació personalitzada al pacient conjuntament amb el metge. 
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5.1.1 Funcions relacionades amb el suport psicoemocional 

Dels 20 articles seleccionats, 18 parlen de les funcions relacionades amb el su-

port psicoemocional del pacient i la indiquen com una de les més importants i 

característiques de l’assessorament genètic (3-5, 11, 16, 19-22, 24-30, 32, 33). 

A més, s’han trobat articles (5, 20) que tenen com a objectiu principal determinar 

la necessitat d’aquest suport en els pacients que acudeixen a les consultes d’as-

sessorament genètic, encara que en un d’ells (5), les tasques relacionades amb 

el suport psicoemocional són realitzades per un psicòleg i no per la infermera. 

Per contrari, un dels estudis no menciona aquesta funció de la infermera genètica 

(23).  

Respecte a les tasques que infermeria realitza amb l’objectiu d’oferir suport psi-

coemocional, s’han trobat les següents (3-5, 11, 16, 19-22, 24-33): 

- Proporcionar suport per minimitzar el malestar psicològic personal, 

familiar i social, i que així el pacient pugui utilitzar la informació genètica 

de forma útil per prendre decisions que li permeti el major control i 

seguretat sobre el càncer per ell mateix, com pels seus fills i altres 

familiars.  

- Avaluar el coneixement, preocupacions i respostes dels pacients a la 

informació i ajudar-los a adaptar-se a les implicacions mèdiques, 

psicològiques, socials i familiars. 

- Identificar les necessitats personals i familiars i ser conscients de la seva 

salut física, mental i emocional per prendre mesures per evitar un impacte 

advers a la pràctica.   

- Ajudar al pacient a adaptar-se al diagnòstic i donar suport als pacients 

amb crisi.  

- Permetre que el pacient faci preguntes i aclarir les preocupacions i 

expectatives.  

- Reconèixer les creences i cultura dels pacients i actuar èticament. 

- Avaluació de recursos i necessitats dels assessorats, assegurant una 

derivació a altres professionals si és necessari.  
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- La majoria dels assessors genètics tenen contacte de seguiment amb els 

seus pacients després de la seva visita clínica, sigui en persona, per 

telèfon o per escrit. Actuar com a persona de contacte clínic de la família. 

- Discutir els resultats de les proves amb suport psicosocial per complir les 

recomanacions de prevenció i detecció.  

- Protegir els drets de benestar i privacitat dels pacients i defensar els seus 

drets davant la presa de decisions. 

Totes aquestes tasques es desenvolupen amb la finalitat d’oferir un assessora-

ment genètic de la manera més propera, individualitzada i empàtica possible als 

pacients i les seves famílies, destacant un enfocament holístic, i al mateix temps, 

destacant les habilitats reflexives i la consciència personal per la seguretat de les 

persones i les famílies proporcionant un suport continu per facilitar el procés d’as-

sessorament genètic.   

5.1.2 Funcions relacionades amb procediments 

En tots els articles analitzats es parla de les funcions relacionades amb els pro-

cediments que realitza la infermera especialista en CG, ja que a més d’assesso-

rar, efectua procediments clínics (3-5, 11, 16, 19-33). Tanmateix, quatre dels es-

tudis es centren més específicament en aquestes funcions de la infermera (3, 16, 

25, 27). En concret, tenen la finalitat d’examinar el paper i descriure la pràctica 

dels assessors genètics a Suècia, exposar el paper de la infermera en relació 

amb les proves genètiques, i per últim, definir les funcions de la infermera que 

ofereix assessorament genètic.  

Pel que fa a les tasques que el professional d’infermeria realitza relacionades 

amb els procediments, s’han trobat les següents (3-5, 11, 16, 19-33): 

- Treballar d’acord amb els requisits legals i ètics del país al qual s’exerceix, 

protegir la informació confidencial obtinguda a l’exercici professional i 

obtenir el consentiment del pacient per donar informació a altres 

professionals i/o familiars. 

- Permetre la igualtat d’accés als serveis, sense discriminació per motius 

d’ètnia, religió, creences, gènere, discapacitat, edat o orientació sexual, 

respectant els drets humans dels pacients segons l’OMS. 
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- Ser conscient de les barreres del pacient i del sistema que limiten l'accés 

a l'avaluació i assessorament del risc genètic, i investigar i implementar 

estratègies per reduir les barreres a la pràctica clínica.  

- Recopilar, seleccionar, interpretar i analitzar informació, inclosos els 

antecedents mèdics i familiars, estil de vida, dibuixar un pedigrí de 3 

generacions, els resultats de laboratori i la bibliografia pertinent per la 

prestació d’assessorament genètic.  

- Documentar la informació i tenir capacitat per organitzar i prioritzar els 
casos. 

- Treballar amb altres proveïdors d'atenció mèdica per determinar quins 

pacients compleixen els criteris per a la prova, qui és el millor candidat per 

la seva realització dins d'una família i la selecció de la prova més òptima. 

- Avaluació de la motivació del pacient per la realització de la prova. 

- Maneig de les mostres tissulars per estudi (extraccions de sang, 

sol·licituds de material parafinat...) i coordinació amb el laboratori per 

evitar extraviïs de d’aquestes.  

- Ajudar a avaluar els resultats de les proves genètiques, verificar el 
diagnòstic i fer una avaluació de riscos i la possibilitat d’aparició o 

recurrència de la malaltia.  

- Arran de la informació de la història familiar i l’avaluació de les proves 

genètiques determinar un pla de maneig individualitzat per cada pacient. 

- Discutir les teràpies basades en el tumor (identificació de tipus i mutació). 

- Mantenir registres mèdics clars, actualitzats i precisos. 

- Col·laborar i cooperar amb altres professionals per aconseguir estàndards 

de bona pràctica clínica. 

- Participar en la supervisió clínica i de conselleria. 

- Mantenir els seus propis coneixements i habilitats a través de l’educació 

professional continua.  

- Promoció i participació en projectes d’investigació i facilitar la 

implementació d’assajos clínics.  

- Incorporar tecnologies/informació genètica i genòmica a la pràctica 

professional. 



23 
 

Aquestes funcions es realitzen amb la finalitat d’oferir un tracte de qualitat als 

pacients fent la millor prestació de les cures possibles. Per tal que sigui així, es 

comprometen a un aprenentatge continu al llarg de la seva professió per mante-

nir al dia els nous avenços que afecten l’atenció clínica. 

5.1.3 Funcions relacionades amb informació i educació per a la salut  

Els 20 articles seleccionats mencionen les funcions relacionades  amb informació 

i educació per a la salut que realitza infermeria (3-5, 11, 16, 19-33). A més, un 

dels estudis exposa les principals variables que influeixen en la presa de decisió 

dels participants en CG, la qual cosa està directament relacionada amb l’oferi-

ment d’educació per a la salut (4).  

Respecte a les tasques concretes que la infermeria porta a cap relacionades amb 

l’educació sanitària són les següents (3-5, 11, 16, 19-33): 

- Oferir informació sobre les diferents opcions de proves genètiques i 

tractaments als pacients. 

- Proporcionar educació sobre herència, proves, maneig, prevenció, 
recursos i investigació als pacients i les seves famílies.  

- Ajudar als pacients a prendre decisions sobre les proves genètiques, 

inclosa la discussió dels riscos, beneficis i limitacions d'aquestes. 

- Permetre que els pacients prenguin decisions informades de manera 

autònoma i lliure de coerció.  

- Oferir educació sanitària individualitzada conjuntament amb el metge 

sobre riscos genètics.  

- Informar sobre estratègies, resultats i alternatives de les proves.  

- Proporcionar informació sobre les implicacions d’un resultat positiu per 

l’equip d’oncologia. 

- Aclarir les implicacions per als familiars. 

Aquestes tasques es desenvolupen amb la finalitat de garantir la comprensió i 

seguretat del pacient durant el procés d’atenció, ja que poden haver-hi 

implicacions psicològiques durant el procediment d’assessorament i dificultar 

l’enteniment de la informació. A més, tenen l’objectiu de què el pacient assoleixi 

correctament les mesures de prevenció i comprengui les implicacions personals 

i familiars que suposa el procés.  
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5.2 Situació actual de les infermeres i infermers que proporcionen 
Consell Genètic en Oncologia a Espanya 

A partir de la cerca realitzada a Google, s’han seleccionat un total de 18 associ-

acions espanyoles contra el càncer, de les quals només 3 parlen de CG en On-

cologia (Taula 4).  

Taula 4. Descripció associacions espanyoles contra el càncer 

Associació i URL Públic des-
tinatari 

Parla 
de Con-
sell Ge-

nètic 
(sí/no) 

Si parla de Consell Genètic, de 
quins professionals parla? 

 
Si parla 

d’inferme-
res en 

Consell 
Genètic, 

què diu al 
respecte? 
 

Asociación Española 
Contra el Cáncer  

https://www.contraelcan-
cer.es/es 

Pacients 
oncològics i 
la societat 
en general 

No -- -- 

Sociedad Española de 
Oncología Médica  

https://seom.org/conoce-
nos/presentacion 

Pacients, 
socis i soci-
etat en ge-

neral 

Sí 
Metges, infermeres, biòlegs, ge-

netistes, cirurgians, psicòlegs 
 

No parla 
específica-

ment de 
les infer-
meres en 

CG 
Sociedad Española de 
Enfermería Oncológica  

https://seeo.org 
Infermeria No -- -- 

Fundación Aladina   
https://aladina.org 

La societat 
en general No -- -- 

Cris Contra el Cáncer  
https://criscancer.org/es/ 

La societat 
en general No -- -- 

Fundación Contra el 
Cáncer 

https://www.fefoc.org 

Professio-
nals sanita-
ris i la soci-
etat en ge-

neral 

Sí 

Parla de l’Agustina Sirgo Rodrí-
guez, responsable de la Unitat de 
Psico-Oncologia de l’Àrea d’On-
cologia de l’Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus. Els sues in-
teressos d’investigació actual-
ment es centren amb l’impacte 

psicològic del Consell Genètic en 
Oncologia, l’ajustament emocio-
nal dels familiars dels pacients 
oncològics i el maneig de grups 
d’auto-ajuda per malalts oncolò-

gics. 

No parla 
específica-

ment de 
les infer-
meres en 

CG 

Sociedad Española de 
Oncología Quirúrgica  

https://seoq.org/asocia-
ciones-de-pacientes/ 

Investiga-
dors i met-

ges 
No -- -- 

Grupo Español de Pa-
cientes con Cáncer  
http://www.gepac.es 

 

Pacients i 
les seves 

famílies i in-
teressats 
amb el 
camp 

No -- -- 
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oncològic i 
sistemes de 

salut 
Adolescentes y Jóvenes 

con Cáncer  
http://www.adolescen-
tesyjovenesconcan-

cer.com/%E2%80%8E 

Adolescents 
i joves amb 

càncer 
No -- 

 
-- 

Asociación Española de 
Investigación sobre el 

Cáncer  
https://www.aseica.es 

Investiga-
dors del 
càncer 

No -- -- 

Fundación para la Exce-
lencia y la Calidad de la 

Oncología  
https://fundacio-

neco.es/sobre-eco/  

Oncòlegs No -- -- 

Asociación Caudetana 
de Lucha contra el Cán-

cer  
https://acaluca.org/aca-

luca/ 

Malalts de 
càncer i les 
seves famí-

lies 

No -- -- 

Rutinoterapia 
Escuela de Pacientes 

Oncológicos  
https://rutinoterapia.org 

Malalts de 
càncer, su-
pervivents i 

famílies 
No -- -- 

Somos Unidos por el 
Cáncer  

https://www.somosu-
pec.com 

Malats de 
càncer i les 
seves famí-

lies 

No -- -- 

Tú no vas a poder con-
migo  

https://www.tunovasapo-
derconmigo.com/quie-

nes-somos 

Nens i ado-
lescents No -- -- 

Un Sí Por La Vida  
http://www.unsiporla-

vida.es 

Malalts de 
càncer i les 
seves famí-

lies 

No -- -- 

Instituto Valenciano de 
Oncología  

https://www.ivo.es/profe-
sionales/consejo-gene-

tico/ 

Pacients 
oncològics Sí 

Equip multidisciplinari: Oncologia 
mèdica, biologia molecular, ana-
tomo-patologia, psico-oncologia, 
cirurgia, ginecologia i infermeria  

No parla 
específica-

ment de 
les infer-
meres en 

CG 
Asociación de Adoles-

centes y Adultos Jóvenes 
con Cáncer  

http://www.aaacancer.org 

Adolescents 
i adults jo-
ves amb 
càncer 

No -- -- 
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5.3 Disseny del qüestionari 

5.3.1 Concepte que pretén mesurar 

Per tal d’assolir l’objectiu 3, s’ha dissenyat un qüestionari amb un conjunt de pre-

guntes que pretenen determinar els coneixements que els oncòlegs/oncòlogues 

tenen en relació amb el CG que duen a terme les infermeres.  

5.3.2 Desenvolupament del qüestionari 

El següent qüestionari (Taula 5) conté un conjunt de preguntes sobre les dife-

rents funcions que realitzen les infermeres que proporcionen CG, que, estan dis-

senyades amb la finalitat que siguin contestades per oncòlegs i oncòlogues. 

Per tal de respondre’l, s’han d’indicar quines funcions creu que són tasques de 

les infermeres de CG en oncologia. 

Taula 5. Qüestionari funcions infermeria en CG en oncologia 

 
SÍ NO 

Maneig de mostres tissulars per estudi i coordinació amb el laboratori. 
  

Avaluar els resultats de les proves genètiques de manera autònoma. 
  

Avaluar els coneixements, preocupacions i respostes dels pacients a la informació i aju-
dar-los a adaptar-se a les implicacions mèdiques, psicològiques, socials i familiars. 

  

Coordinació dels professionals implicats en l’acte d’assessorament genètic. 
  

Ajudar al pacient a adaptar-se al diagnòstic i donar suport als pacients amb crisi. 
  

Identificar les necessitats personals i familiars i ser conscients de la seva salut física, 
mental i emocional per prendre mesures per evitar un impacte advers a la pràctica. 

  

Actuar com a persona de contacte clínic de la família. 
  

Realització de l’estudi genètic-molecular. 
  

Documentar la informació i ordenar i prioritzar els casos. 
  

Comprendre el significat dels resultats de les proves genètiques i traduir aquests resultats 
en informació pràctica específica de la malaltia tant pels pacients com per altres professi-
onals. 

  

Promoció i participació en projectes d’investigació i facilitar la implementació d’assajos 
clínics. 

  

Determinar el risc d’ocurrència o recurrència d’una malaltia o condició. 
  

Oferir informació sobre les diferents opcions de proves i tractaments als pacients. 
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Determinar la precisió del diagnòstic clínic i, si és necessari, iniciar un examen clínic ad-
dicional per fer un diagnòstic exacte. 

  

Ajudar als pacients a prendre decisions sobre les proves genètiques, inclosa la discussió 
dels riscos, beneficis i limitacions d’aquestes. 

  

Treballar de manera independent al laboratori de proves de genètica molecular. 
  

Recopilar, seleccionar, interpretar i analitzar informació, inclosos els antecedents mèdics 
i familiars, estil de vida, dibuixar un pedigrí de 3 generacions 

  

Realitzar una sèrie de proves genètiques amb fins de diagnòstic, determinació de l’estat 
de portador i proves predictives. 

  
 

Ajudar a avaluar els resultats de les proves genètiques. 
  

Aclarir les implicacions per als familiars del pacient. 
  

Proporcionar educació sobre herència, proves, maneig, prevenció, recursos i investigació 
als pacients i les seves famílies 

  

Realització dels exàmens mèdics als pacients. 
  

Avaluació de recursos i necessitats dels assessorats, assegurant una derivació a altres 
professionals si és necessari. 

  

Treballar d’acord amb els requisits legals i ètics del país al qual s’exerceix. 
  

Arran de la informació de la història familiar i l’avaluació de les proves genètiques deter-
minar un pla de maneig individualitzat per cada pacient. 

  

Ser conscient de les barreres del pacient i del sistema que limiten l'accés a l'avaluació i 
assessorament del risc genètic, i investigar i implementar estratègies per reduir les barre-
res a la pràctica clínica. 

  

Incorporar tecnologies/informació genètica i genòmica a la pràctica professional. 
  

Treballar amb altres proveïdors d'atenció mèdica per determinar quins pacients complei-
xen els criteris per a la prova, qui és el millor candidat per la seva realització dins d'una 
família i la selecció de la prova més òptima. 

  

Estudiar els gens i els mecanismes que regulen la transmissió dels caràcters hereditaris. 
  

Discutir els resultats de les proves amb suport psicosocial per complir les recomanacions 
de prevenció i detecció. 

  

 
 

  



28 
 

6 Discussió 

Els professionals d’infermeria dedicats a proporcionar CG en oncologia, tenen 

un paper fonamental dins dels equips multidisciplinaris, ja que aporten un enfo-

cament holístic de les dimensions psicosocials i familiars l’acte d’assessorament 

genètic. En general, tots els estudis (3,4, 11, 16, 19-22, 24-29, 31, 32) coincidei-

xen en aquest aspecte, mentre que d’altres (5, 23), identifiquen aquesta funció 

com un rol dels professionals de psicologia, o directament no mencionen aquesta 

funció de la infermeria. Això pot ser degut, a què pot haver-hi estudis que se 

centrin només en les tasques tècniques que realitzen les infermeres en CG, com 

per exemple el maneig de mostres tissulars per estudi.  

Per una altra banda, infermeria s’encarrega d’efectuar procediments clínics rela-

cionats amb les proves genètiques, i a més, desenvolupem una tasca essencial 

en l’oferiment d’educació per a la salut als pacients i les seves famílies. Tots els 

estudis seleccionats (3-5, 11, 16, 19-33), coincideixen amb la importància d’in-

fermeria en relació amb aquestes funcions, això pot anar en detriment a què 

l’educació per a la salut i els procediments clínics, són tasques bàsiques de la 

professió infermera. 

Respecte a la situació actual de la infermera especialitzada en CG a nivell naci-

onal, s’ha trobat que gairebé cap associació espanyola contra el càncer parla 

d’aquests professionals, concretament, només són 3 les associacions que la no-

menen. Això pot ser conseqüència que en el nostre país no existeix un pla for-

matiu uniforme ni professionals acreditats com a especialistes, el que comporta 

un gran desconeixement pel que fa a l’especialitat.   
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7 Limitacions i biaixos 

Respecte a la cerca bibliogràfica, s’ha trobat que a nivell nacional el nombre d’ar-

ticles publicat és reduït. Una altra limitació va ser la selecció d’articles a la base 

de dades Google Acadèmic, ja que el nombre de resultats obtinguts va ser molt 

elevat. Al mateix temps, s’ha d’afegir la dificultat per trobar articles complets de 

manera gratuïta.  

Finalment, a l’hora d’aplicar la intervenció, es podria tenir la limitació que la mos-

tra poblacional no fos prou elevada, i en conseqüència no permetés donar una 

resposta real als resultats, ja que la participació en la realització del qüestionari 

és voluntària.  
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8 Conclusions o reflexió d’aprenentatge 

El nombre de pacients que acudeix als serveis genètics ha augmentat exponen-

cialment durant els últims anys, produint un increment de la demanda d’asses-

sorament genètic, i en conseqüència, un augment de la pressió assistencial que 

ha desencadenat en la inclusió de professionals no mèdics a l’especialitat, com 

infermeres i infermers que han passat a tenir una funció fonamental dins dels 

equips multidisciplinaris. 

En fer la cerca, s’ha identificat una enquesta que contenia preguntes sobre les 

tasques i responsabilitats dels assessors genètics, dirigida als diferents profes-

sionals que oferien CG en aquell moment, i així es va determinar la importància 

dels infermers i infermeres als equips multidisciplinaris.  

Tot i això, el paper de la infermera en el CG en oncologia està poc reconegut a 

nivell nacional i internacional, d’aquesta manera, el present TFG, s’ha realitzat 

amb la finalitat de portar a terme una intervenció que permeti determinar quins 

coneixements tenen els oncòlegs/oncòlogues sobre les funcions dels professio-

nals d’infermeria en CG en oncologia, i, amb els resultats obtinguts avaluar els 

aspectes millorables per poder assegurar una assistència de qualitat.  

Per tal de fer-ho, s’han identificat quines són les funcions dels infermers i infer-

meres que proporcionen CG i quina és la seva situació actual a nivell nacional. 

Les seves funcions corresponen a: proporcionar suport psicoemocional, propor-

cionar informació i educació per a la salut i realització de diferents procediments.  

A més, a través de la identificació de les funcions, s’ha desenvolupat un qüesti-

onari que permetrà respondre a la hipòtesi del present treball. El qüestionari 

consta de 30 preguntes de resposta sí/no. 

Al moment de la seva implementació, seria convenient agafar una mostra signi-

ficativa d’oncòlegs per comprovar d’una manera més reial els resultats i així, do-

nar resposta a la pregunta d’investigació.  

A la vista de l'exposat, rere la realització d’aquest TFG, he comprovat la impor-

tància que té infermeria dins dels equips multidisciplinaris que proporcionen as-

sessorament genètic, i a més, he pogut identificar la necessitat de donar visibilitat 

i unificar aquesta especialitat.   
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10 Annex 

10.1 Annex I: Taula de conceptes 

S’han  plantejat dos taules en les que se inclouen els conceptes i les equacions 

de cerca utilitzades per resoldre l’objectiu 1.  

Taula 6. Taula de conceptes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepte 1: Consell 
Genètic 

Concepte 2: 
Oncologia 

Concepte 3: In-
fermeria 

Concepte 3: 
Funcions 

genetic counselor cancer Nurse profile 

Genetic Counseling / 
methods [MeSH] oncology Nurs* services 

Genetic counseling  Enfermería concerns 

  Enfermera  

  nurse profes-
sion  

  Genetic nurse  

  Nurses [MeSH]  

  Oncology 
nurses  
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8.2. Annex 2: Estratègia de cerca 

Taula 7. Estratègia de cerca bibliogràfica 

 
 

Base de 
dades Equacions de cerca 

Nombre de 
registres ob-

tinguts 
(sense apli-
car filtres) 

Nombre de 
registres 
obtinguts 

(aplicant fil-
tres) 

PubMed ((genetic) AND (nurse)) AND 
(oncology) 502 360 

PubMed 
((genetic[Title/Abstract]) AND 

(oncology[Title/Abstract])) AND 
(nurs*[Title/Abstract]) 

191 104 

Pubmed 
("genetic counseling"[Title/Abs-

tract]) AND ("oncology 
nurses"[Title/Abstract]) 

11 7 

Pubmed 

((genetic counselor[Title/Abs-
tract]) AND (nurs*[Title/Abs-

tract])) AND (onco-
logy[Title/Abstract]) 

7 5 

CINAHL genetic counseling AND onco-
logy AND nurse 59 34 

Google 
Académico 

consejo genético oncológico 
enfermería 6890 5220 


