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Resum

Introducció: El càncer de mama té diferents tractaments terapèutics, i un molt

conegut és la mastectomia, un tipus de cirurgia que suposa l'extirpació d'algun pit.

Com a conseqüència, moltes dones poden patir o pateixen alteracions en les

esferes biopsicosocials, i una alteració és el trastorn de la imatge corporal. Un

trastorn infravalorat que genera un impacte negatiu, malestar físic/psicològic i que

requereix un cuidatge holístic.

Objectiu: Avaluar l’impacte d’una intervenció educativa basada en mindfulness

online en el trastorn de la imatge corporal en dones mastectomitzades.

Metodologia: S’ha realitzat una metodologia de cerca en la qual s’han utilitzat

diferents bases de dades (PubMed, Scopus, Cinahl, Google Scholar) per a poder

crear una intervenció educativa en la qual s'ha tingut en compte les participants, el

context, les escales que són necessàries, entre d'altres.

Intervenció: Consisteix en una intervenció educativa basada en un mindfulness

online de 14 sessions que estaran repartides en 7 setmanes (2 sessions en 2 dies

diferents) i d'1 hora de durada. La població diana són dones mastectomitzades

durant els últims 6 mesos majors d'edat. El context de realització és a l'Associació

Espanyola Contra el Càncer d'Igualada i els professionals implicats són: infermeria,

psicooncologia, i l’expert en mindfulness. La intervenció s’avaluarà a través

d'escales (sociofamiliar de Gijón, Body Image Scale, Rosenberg, Five Facet

Mindfulness Questionnaire) en el pre i post intervenció, i als 3 i 6 mesos.

Conclusions: Aquest projecte és molt viable perquè està basat i adaptat en

evidència científica i perquè es pot aplicar a la realitat. A més, té una gran utilitat

perquè aborda un dels trastorns de la mastectomia que queda més infravalorat.

Paraules clau: càncer de mama, mastectomia, trastorn de la imatge corporal.



Resumen

Introducción: El cáncer de mama tiene diferentes tratamientos terapéuticos, y uno

muy conocido es la mastectomía, un tipo de cirugía que supone la extirpación de

algún pecho. En consecuencia, muchas mujeres pueden padecer o padecen

alteraciones en las esferas biopsicosociales, y una alteración es el trastorno de la

imagen corporal. Un trastorno infravalorado que genera un impacto negativo,

malestar físico/psicológico y que requiere un cuidado holístico.

Objetivo: Evaluar el impacto de una intervención educativa basada en mindfulness

online en el trastorno de la imagen corporal en mujeres mastectomizadas.

Metodología: Se ha realizado una metodología de búsqueda en la que se han

utilizado diferentes bases de datos (PubMed, Scopus, Cinahl, Google Scholar) para

poder crear una intervención educativa en la que se ha tenido en cuenta las

participantes, el contexto, las escalas que son necesarias, entre otras.

Intervención: Consiste en una intervención educativa basada en un mindfulness

online de 14 sesiones que estarán repartidas en 7 semanas (2 sesiones en 2 días

diferentes) y de 1 hora de duración. La población diana son mujeres

mastectomizadas durante los últimos 6 meses mayores de edad. El contexto de

realización es en la Asociación Española Contra el Cáncer de Igualada y los

profesionales implicados son: enfermería, psicooncología, y el experto en

mindfulness. La intervención se evaluará a través de escalas (sociofamiliar de Gijón,

Body Image Scale, Rosenberg, Five Facet Mindfulness Questionnaire) en el pre y

post intervención, y a los 3 y 6 meses.

Conclusiones: Este proyecto es muy viable porque está basado y adaptado en

evidencia científica y porque se puede aplicar a la realidad. Además, tiene una gran

utilidad porque aborda uno de los trastornos de la mastectomía que queda más

infravalorado.

Palabras clave: cáncer de mama, mastectomía, trastorno de la imagen corporal.



Abstract

Introduction: Breast cancer has different therapeutic treatments and a well-known

one is a mastectomy, a type of surgery that involves the removal of a breast.

Consequently, many women affected may suffer or are suffering from different

alterations in the biopsychosocial sphere; one of these alterations is body image

disorder, an undervalued disorder that generates a negative impact,

physical/psychological discomfort and which requires holistic care.

Aim: To evaluate the impact that an educational intervention based on online

mindfulness has on the body image disorder of mastectomized women.

Methodology: A research methodology has been developed using different

databases (PubMed, Scopus, Cinahl, Google Scholar) in order to create an

educational intervention in which the participants, the context, the necessary scales,

among others, have been considered.

Intervention: It consists of an educational intervention based on online mindfulness

of 14 sessions that will be spread over 7 weeks (2 sessions on 2 different days of 1

hour long each). The target population are women of legal age that have been

mastectomized during the last 6 months. The context of the realization is in the

Associació Espanyola Contra el Càncer d’Igualada and the professionals involved

are: a nurse, a psycho-oncologist and a mindfulness expert. The intervention will be

evaluated through scales (socio-familial of Gijón, Body Image Scale, Rosenberg,

Five Facet Mindfulness Questionnaire) in the pre and post intervention and at 3 and

6 months.

Conclusions: This project is viable since it is based on and adapted to scientific

evidence and also because it can be applied to reality. Moreover, it is very useful as

it addresses one of the most undervalued mastectomy disorders.

Keywords: breast cancer, mastectomy, body image disorder.



1. Introducció
El càncer de mama és una realitat que suposa una lluita molt important a combatre,

no només s’han d’abordar les necessitats mèdiques i curatives que la persona

requereixi a nivell físic, sinó que també s’ha de satisfer aquelles demandes

emocionals, existencials i socials (1,2).

La cirurgia (mastectomia) és una opció molt comú de tractament que suposa una

experiència agresiva, dolorosa, de gran magnitud i una amenaça a la integritat del

significat de ser dona (1). Com a conseqüència, l’extirpació d’un pit genera un gran

impacte en diverses esferes que s’interrelacionen i s’influencien d’una manera molt

estreta; aquestes són: l’esfera emocional, la conductual i la cognitiva (3,4).

Aleshores, com que aquesta opció terapèutica afecta a un conjunt de necessitats i

esferes que en moltes dones no són satisfetes, provoca una distorsió del propi cos,

un trastorn de la imatge corporal, entre altres (5). Aquesta cirurgia pot generar

trastorns d’ansietat, de depressió, però el que els diferencia amb el de la imatge

corporal és que aquest últim està menys tractat i més infravalorat (5).

Per tant, s’ha de ser molt conscient que el col·lectiu que el pateix necessita i

requereix un bon abordatge, una bona atenció i a més, sentir que tenen el

recolzament sanitari i familiar que necessiten (5,6). Un dels mètodes per ajudar a

aquestes dones és el mindfulness, que és la focalització de la consciència en el

present, i té diversos beneficis: millora en el benestar psicològic, en la salut mental,

en el funcionament psicosocial (7,8,9,10).

Tot seguit, l’objectiu del treball és avaluar l’impacte d’una intervenció educativa

basada en mindfulness online en el trastorn de la imatge corporal en dones

mastectomitzades. Aquesta intervenció educativa consisteix fonamentalment en el

desenvolupament de 14 sessions d’1 hora de durada on cada participant assistirà de

manera telemàtica des de casa seva.

Cada sessió tindrà un propòsit diferent, però al mateix temps, entre elles estaran

molt relacionades perquè s’indagarà i es profunditzarà en relació diferents
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components que formen a la persona; des de les seves emocions i pensaments, fins

a les seves sensacions i connexions.

A continuació, aquest treball està format pel marc teòric el qual exposa de manera

detallada i sintetitzada un conjunt d’informació relacionat amb el que es pretén

informar, per la metodologia; tant de cerca com la del cronograma d’aquest treball, i

per la pregunta d’investigació. També, està format per un apartat d’objectius que es

volen assolir, per la intervenció educativa que engloba tot allò que està relacionada

amb ella, per limitacions de la intervenció, per reflexions d’aprenentatge, per la

bibliografia i pels annexos.

2



2. Marc teòric

2.1. Càncer de mama
Primer de tot, el càncer de mama és un dels càncers amb una taxa de supervivència

més elevada, i aquest fet és gràcies a la detecció precoç, als avenços tecnològics i

als farmacològics (1,11).

A més a més, és un dels més prevalents en les dones a nivell mundial i del total de

càncers, a Estats Units representa un 27%, a Mèxic un 15% i a Espanya un 30%

(12,13,14,15). Així mateix, s’estima que als països on les taxes d’incidència són més

altes són a Nova Zelanda, a Austràlia, a Amèrica del nord i a Europa (països del

nord i de l’oest), havent 90 casos per cada 100.000 dones l’any (16).

També, a nivell mundial la seva incidència va en augment, és a dir, hi ha l’aparició

de segons tumors, en algunes ocasions hi ha recidives (1,3). A més, és considerat

un problema de salut pública (1,3,13).

Tot seguit, el càncer de mama és un tumor maligne que consisteix en el creixement

anormal i desordenat de les cèl·lules que estan per aquesta regió del cos; té

diversos tractaments i un d’aquests és la cirurgia (la mastectomia) (3).

2.2. La mastectomia com opció terapèutica

La mastectomia és una intervenció quirúrgica radical que consisteix en l’extirpació

de la mama, i a més, segons el pacient pot ser unilateral o bilateral (17). També,

aquesta intervenció pot ser tant curativa com preventiva, és a dir, aquesta operació

es pot dur a terme tant per treure el tumor, com per intentar prevenir-lo (3).

Cal detallar que hi ha dones que tenen uns marcadors genètics específics (BRCA1,

BRCA2, TP53, PTEN) en relació al càncer de mama (17). Aquesta detecció les fa

posar en alerta i a més, si hi ha predisposició genètica al tenir familiars de grau 1

que han patit aquest càncer, el risc de la seva aparició és encara més alt (17). Per

tant, en relació aquest grup de risc és important aclarir que la mastectomia no és

que l’elimini, però disminueix la probabilitat d’aparició (17).

També, és cert que segons la reacció que tingui la dona i segons les seves

creences, l’impacte de la mastectomia li pot suposar diferents tipus de problemes o
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conseqüències (2). Per això mateix, és important un bon recolzament familiar i una

bona atenció sanitària, perquè l’impacte que tingui aquesta notícia inclús abans de

la cirurgia li pot influir; podent-li modificar la seva qualitat de vida de manera radical

(2).

Des del moment de ser diagnosticada de càncer de mama i de la informació

proporcionada sobre la mastectomia; la persona implicada ha d’estar molt

empoderada i sobretot, no sentir-se sola (18). Atès que aquests condicionants

condicionen en gran part l’evolució de la pacient (18).

La mastectomia representa un fort impacte psicològic i a més, en molts casos

aquest succés suposa una mutilació perquè la mama suposa culturalment un símbol

de feminitat i de capacitat reproductora (3,13,14). Algunes dones decideixen

sotmetre’s a una reconstrucció mamària, aquesta decisió és molt individualitzada, si

bé, l’impacte de la mastectomia en bastants casos es manté després de la

reconstrucció (19). Cal evidenciar que la reconstrucció minimitza les seqüeles

piscològiques (20).

Finalment, aquest impacte psicològic depèn també de la percepció que elles tenen

del seu cos i de com afecta a les 3 esferes que l’engloben (emocional, conductual i

cognitiva) (4).

2.2.1. Estat emocional i esferes afectades

2.2.1.1. L’esfera emocional

Primer de tot, l’estat emocional estarà molt dictaminat per l’estil d’afrontament (si

nega la situació o si està conscienciada) que utilitzi la persona implicada (3). Les

emocions més comunes són les de la frustració, la tristesa, l’enuig, la por, la

preocupació, l’estrès (3). També es mostra en plor sovint i en pèrdua de la gana

(3,21).

D’aquesta situació es deriven diversos trastorns; ja sigui d’ansietat o de depressió

(3). I el que generen són un empitjorament de l’estat de salut i a més, l’aparició

d’una clínica (angoixa, nerviosisme, per exemple) que prèviament la persona

implicada no presentava (3).
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Aleshores, l’estat emocional queda molt alterat mitjançant pensaments de caràcter

intrusius i a més, per esdeveniments que resultin estressants per la dona (8). I això,

en gran part està relacionat amb com es veu ella mateixa, és a dir, amb el canvi tan

gran que ha patit el seu cos (3).

2.2.1.2. L’esfera conductual

Les conductes reflexen tot allò que es fa i que es pensa (3). Per això mateix, estan

influenciades pels pensaments, per les idees i per les creences del propi individu,

ocasionant dos tipus de reaccions: positives o desadaptatives (3).

Aquestes segones moltes vegades es veuen reflexades en les dones que han estat

mastectomitzades; s’intenten aïllar i evitar relacions amb els seus coneguts, eviten

mirar-se al mirall, canvien l’estil de roba i també, tenen problemes sexuals (ja sigui

en l’aspecte de la sexualitat d’ella mateixa, com en les relacions amb la seva

parella) (3).

Així mateix, l’esfera conductual intervé de manera que en la socialització senten una

vergonya corporal, expressen una major autovigilància de la zona afectada, pateixen

un canvi en el rol, i un canvi sobre les actituds mostrades sobre el significat del seu

gènere (22).

2.2.1.3. L’esfera cognitiva

És aquella la qual engloba tot allò relacionat amb els pensaments, les idees, i les

creences (3). Tot això repercuteix en com es veu la pròpia persona, com veu als

altres i la interpretació de la realitat (3).

El que li succeeixen a les dones mastectomitzades és que la cicatriu que els hi

queda la veuen més gran; més visual (3,21). Que es focalitzen a la part del cos que

tenen afectada, deixen de veure el seu cos simètric, es veuen menys atractives, etc

(3). I a més, tot això es pot intensificar si aquestes dones han tingut recentment una

pèrdua (divorci, mort d’algun familiar), problemes econòmics, etc (3).

2.3. El trastorn de la imatge corporal

Per començar, la imatge corporal és una imatge que té la pròpia persona sobre el

seu cos; aquesta percepció és subjectiva i és independent al fet de com sigui aquest
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cos realment (23). És multidimensional i forma part de la pròpia identitat humana

(23).

Aleshores, aquesta percepció es pot veure alterada en aquelles dones que han estat

mastectomitzades, de manera que poden patir un trastorn de la imatge corporal

perquè actualment, és un dels trastorns que a aquest grup provoca una distorsió de

la seva imatge (5). La percepció del seu cos canvia d’una manera molt radical i a

més, hi ha un fort impacte negatiu en la sexualitat; és a dir, senten que han perdut

l’atractiu i es tornen insegures en les relacions íntimes (5). Aquest trastorn comparat

amb els altres dos molt comuns; el de l’ansietat i el de la depressió, està molt menys

tractat i a més, infravalorat (5).

Aquest trastorn és ocasionat a causa que encara que la mama no sigui un dels

òrgans vitals, per la dona té un important significat (5). Representa tot allò relacionat

amb la sexualitat, amb el símbol de la dona, amb la bellesa, la lactància, etc (5).

Així mateix, aquest col·lectiu experimenta un dol corporal; el qual ha de ser atès per

l’equip sanitari i pel suport dels familiars per tal que, aquelles persones que pateixin

el trastorn de la imatge corporal el puguin revertir, o fer que es minimitzi (6). També,

cal detallar que hi ha alguns casos de dones mastectomitzades que experimenten

un dolor fantasma i una mama fantasma (5). És a dir, del mateix trastorn senten

dolor, calor i inflamació a la zona amputada i posteriorment, passats uns mesos

senten que encara tenen la mama (5).

El trastorn de la imatge corporal té una estreta relació amb la resiliència psicològica

de l’individu (24). És a dir, una bona resiliència implica que apareixi el trastorn de la

imatge corporal per haver patit una mastectomia, o si més no, que no tingui un

impacte tan negatiu (24). Cal tenir en compte que el factor temps és rellevant, es

veu més aguditzada per la proximitat de la cirurgia, després disminueix (25).

A més, les intervencions més efectives pel trastorn de la imatge corporal secundari a

la mastectomia són aquelles de caràcter psicològic; psicoeducació i psicoteràpia

(25). Dintre d’aquí, hi ha teràpies de mindfulness que milloren aquesta distorsió i a

més, treballen la resiliència psicològica (7).
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2.4. Actuacions i intervencions que s’han dut a terme
La literatura (9,26) destaca diferents intervencions per abordar aquest problema; per

un costat la intervenció descrita per Franco, et al (2020) (9) va estar relacionada

amb un programa de mindfulness, però adaptat a un tipus de meditació (Flow

Meditation). El que es va fer va ser agrupar a un conjunt de dones amb unes

característiques en comú (mastectomitzades i amb el trastorn de la imatge corporal)

en un seguit de sessions on les tècniques que s’utilitzaven eren meditació,

visualització i respiració.

L’objectiu principal era reduir el malestar físic i/o psicològic i l’estrés que les dones

poguessin patir, i es van obtenir uns resultats molt positius perquè es va aconseguir

que expressessin els seus sentiments. A més, aquestes dones van millorar de

manera notable en l’àmbit psicosocial.

Una altra actuació va ser realitzada per Zangeneh, et al (2019) (26) mostrant els

beneficis de la entrevista motivacional, desenvolupada en diferents sessions amb la

finalitat d’abordar l’autoestima, la resiliència, la por, l’evitació social, la tensió, etc.

Aquesta intervenció va ser molt positiva per totes les dones que van participar

perquè van millorar la percepció que tenien sobre el propi cos, van veure que havia

altres dones que es trobaven en situacions molt similars i que no estaven soles.

2.5. Pla de cures
Un pla de cures té com objectiu detectar aquelles necessitats alterades per poder

abordar-les de la millor manera possible. Aquest s’estructura en 3 apartats:

diagnòstics (27), objectius (28) i intervencions (29). En la Taula 1 es presenten

segons taxonomia infermera els NANDA, NOCs i NICs relacionats.
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Codi: 00118
Domini 6: Autopercepció
Classe 3: Imatge corporal

Etiqueta: Trastorn de la imatge corporal

R/A: Baixa autoestima, conflicte entre els valors
i les normes culturals, consciència corporal,
procediments quirúrgics i percepció no realista
dels resultats del tractament.

M/P: Percepcions que reflexen una visió alterada de l’aspecte del propi cos, amaga una part del cos,
expressa preocupacions sobre la sexualitat, expressa preocupació per la part perduda del cos.

Codi:1200
NOC: Imatge corporal

Indicadors:
- Imatge interna de si mateix
- Congruència entre realitat corporal, ideal corporal i imatge corporal
- Satisfacció en l’aspecte corporal
- Adaptació a canvis en l’aspecte físic
- Adaptació a canvis corporals per cirurgia

Codi: 5200 NIC: Millora de la imatge corporal Codi: 5400 NIC: Potenciació de l’autoestima Codi: 5270 NIC: Recolzament emocional

Activitats:
- Facilitar el contacte amb persones que

hagin patit canvis d’imatge corporal
similars

- Ajudar al pacient a identificar les parts
del cos que ofereixen percepcions
positives relacionades amb aquestes

- Observar si el pacient pot mirar la part
corporal que ha patit el canvi

- Observar la freqüència de les
afirmacions d’autocrítica

- Identificar la influència de la cultura,
religió, raça, sexe i edat del pacient en
la imatge corporal

Activitats:
- Animar al pacient a identificar els seus

punts forts
- Ajudar al pacient a trobar l’autoaceptació
- Mostrar confiança en la capacitat del

pacient per controlar una situació
- Ajudar a establir objectius realistes per

aconseguir un autoestima més alt
- Ajudar al pacient a reexaminar les

percepcions negatives que té d’ell mateix

Activitats:
- Comentar l’experiència emocional amb el

pacient
- Animar al pacient a que expressi els

sentiments d’ansietat, ira o tristesa
- Escoltar les experiències de sentiments i

creences
- Realitzar afirmacions empàtiques o de

recolzament

Taula 1. Taxonomia infermera

8



3. Metodologia

3.1. Metodologia de cerca
Per la realització del treball, s’ha buscat en diferents bases de dades i el que s’ha

obtingut per desenvolupar-lo surt exposat en la següent taula.

Bases de dades
Estratègia  de

recerca
bibliogràfica

Filtres
seleccionats

Resultats
obtinguts Articles escollits

PubMed

(Body Dysmorphic
Disorder OR
Disorder*, Body
Dysmorphic OR
Dysmorphic
Disorder*, Body
OR Body Image
Disfunction* OR
Disfunction*, Body
Image OR Image
Disfunction*, Body
OR Body Image
Disorder) AND
(Mastectomies
OR Mammectomy
OR
Mammectomies)

10 anys
Dones
Espanyol
Anglès

14 3

PubMed

"mastectomy"
AND "body
image"

10 anys
Dones
Espanyol
Anglès

272 10

Scopus

TITLE-ABS-KEY
(image,disorder
AND
mastectomy)

10 anys
Dones
Mastectomia
Imatge corporal
Anglès
Espanyol

87 2

Cinahl
body image AND
mastectomy

10 anys
Dones
Anglès

128 2

Google Scholar "Body Image
Disorder" AND
"Mastectomy"

10 anys 49 9

Taula 2. Metodologia de cerca bibliogràfica
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3.2. Cronograma del treball de fi de grau (TFG)
A continuació, es mostra en una taula el cronograma per l’elaboració del treball.

MESOS

FASES Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Elecció del tutor x

Plantejament del treball x x

Elecció del tema x

Cerca bibliogràfica x x x x

Metodologia de la part teòrica
i de la part pràctica

x x x x x x x

Limitacions i reflexió
d’aprenentatge

x x

Revisió final del treball x

Entrega x

Defensa oral x

Taula 3. Cronograma del TFG
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3.3. Cronograma de la intervenció
A continuació, es mostra en la següent taula el cronograma previst per realitzar la intervenció.

MESOS

FASES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre

Proposar i
demanar permís
a l’Associació
Espanyola
Contra el
Càncer (AECC)
d’Igualada

x

Planificació de la
intervenció

x x x

Contacte  de les
participants a
través de les
consultes externes
de l’Hospital
Universitari
Igualada (HUI)

x x x x

Executar la
intervenció
educativa

x x

Avaluació de la
intervenció

x

Taula 4. Cronograma de la intervenció
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4. Pregunta d’investigació
En dones adultes mastectomitzades un programa de mindfulness pot prevenir o

ajudar a disminuir el trastorn de la imatge corporal?

5. Objectius
Objectiu general:

- Avaluar l’impacte d’una intervenció educativa basada en mindfulness online

en el trastorn de la imatge corporal en dones mastectomitzades.

Objectius específics:

- Analitzar la influència dels aspectes sociodemogràfics i familiars de les

participants en la intervenció.

- Identificar una millora en la percepció de la imatge corporal durant i després

de la intervenció (3 i 6 mesos).

- Establir el nivell d’autoestima pre i post intervenció.

- Determinar l’evolució del nivell de consciència plena durant i post intervenció.

6. Intervenció educativa

6.1. Justificació de la intervenció
Primer de tot, una intervenció educativa és una combinació de diferents tipus

d'activitats les quals poden ser de tipus pedagògic, motivacional, d'avaluació, i

metodològic (30). Poden ser desenvolupades per agents personals o institucionals; i

el principal objectiu és que les persones que rebin la intervenció assoleixin els

objectius que des d’un principi el programa ha proposat (30).

Així mateix, hi ha diferents intervencions educatives que tenen relació amb el

mindfulness. Aquest terme és definit com a que la consciència queda focalitzada en

el present i en el aquí mateix; rebutjant tot allò que té a veure amb els prejudicis

(7,8). Els principals beneficis que sorgeixen del mindfulness són una millora en

problemes de caràcter físic i psíquic que han necessitat un tractament (farmacològic

o no farmacològic) (8).
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Aleshores, l’elaboració de la intervenció que es vol dur a terme està recolzada i

basada en literatura (9,10,31,32) que tracta sobre el mindfulness, la qual exposa

informació clara, concisa i recolzada per bases científiques en relació al benefici

psicològic per les participants, el què pot arribar a aconseguir i com pot satisfer la

necessitat que estigui alterada del propi individu.

Per un altre costat, com que s’està vivint en una època de pandèmia i les relacions

socials poden veure’s limitades; s’ha considerat adient desenvolupar-la de manera

online. Per això, s’ha fet una altra cerca científica amb un objectiu; determinar si són

efectives i si tenen beneficis les intervencions online. La literatura (33,34,35) exposa

que sí són efectives i que aporten beneficis, com: un canvi d’actitud, un canvi de

pensament, un enriquiment de coneixements, una visió més àmplia de la realitat,

etc.

En la Taula 5 es presenta de forma esquematitzada el resum de les evidències

(9,10,31,32,33,34,35) en relació a la intervenció proposada.
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Autors Població Objectius Variables i instruments Resultats

Franco, et al
(2020)

36 dones
mastectomitzades
de 18 anys a 70
anys

Valorar l’eficàcia de
“Flow Meditation” en
relació diverses
variables psicosocials
(autoestima, evitació
social, ansietat,
evitació vivencial,
tensió, etc.)

Acceptance and Action
Questionnaire, Social Avoidance and
Distress Scale, Profile of Mood
States, Connor–Davidson Resilience
Scale, Rosenberg Self-Esteem
Questionnaire, Daily record sheet.

La intervenció basada en mindfulness demostra que
hi ha una millora en el funcionament psicosocial,
manifestat en haver reduït alteracions psicològiques
(evitació social, ansietat social, depressió)
secundàries a la mastectomia i en haver millorat
l’autoestima i la resiliència.

Huang, et al
(2016)

418 dones que
hagin patit càncer
de mama

Millorar la qualitat de
vida i la salut mental
de les dones que han
patit càncer de
mama.

Self-rating Depression Scale,
Self-rating Anxiety Scale, Mindful
attention awareness scale, Quality of
Life Index–cancer version III.

Els resultats esperats és una millora en la salut
mental de les dones mastectomitzades i una
perspectiva més positiva en el seu ritme de vida.

Cecile, et al
(2014)

142 dones que
hagin patit càncer
de mama

Determinar la relació
entre mindfulness,
alteracions
psicològiques de la
població diana i la
influència en l’activitat
de la telomerasa.

Concerns About Recurrence Scale,
Center for Epidemiological Studies
Depression Scale, State-Trait Anxiety
Inventory, Perceived Stress Scale,
Cognitive and Affective Mindfulness
Scale–Revised.

Mindfulness millora de manera considerable
trastorns psicològics i problemes físics que aquesta
població pugui patir i augmenta l’activitat de la
telomerasa.

Bagherzadh,
et al (2020)

52 dones que
pateixen càncer
de mama i que
tinguin com a
mínim una esfera
alterada de
l’activitat sexual.

Mostrar que un
programa mindfulness
adaptat a la sexualitat
pot beneficiar
aspectes que han
quedat alterats (el
desig i l’excitació,
entre d’altres).

Demographic questionnaire, Female
Sexual Function Index.

El programa mindfulness va ser molt útil perquè va
millorar aspectes psicològics que estaven alterats en
relacions sexuals; aquests serien el desig sexual i
l’excitació.
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O’Brien, et
al (2021)

317 alumnes de la
Universitat Mid
Atlantic

Valorar l’eficàcia
d’una intervenció
online (Stop Dating
Violence) per detectar
possibles
manifestacions de
violència.

Relationship Red Flags scale. Aquesta intervenció online va ser molt efectiva
perquè els alumnes van acabar amb nous
coneixements, van saber com s’havia d’actuar
davant una situació de violència, com ajudar a la
víctima, etc.

Reupert, et
al (2020)

51 joves de 18 a
25 anys que tenen
un familiar amb un
trastorn mental o
que consumeixi
substàncies
tòxiques

Determinar els
beneficis d’una
intervenció online
empleada per
visualitzar com
influeix
psicològicament en
aquests joves.

Perceived Stress Scale, Emotional
Guidance scale.

La intervenció online va suposar un impacte
favorable per a tots els joves que es van apuntar al
programa; van expressar patir menys estrés i una
millora en els sentiments que els hi provocava el
plor.

Vollmann, et
al (2021)

509 persones que
tinguin la pell
sana

Conscienciar a la
població mitjançant
una intervenció online
sobre la importància
de la utilització de
cremes solars.

Illness representations about skin
cancer.

La intervenció va mostrar que els participants van
adquirir coneixements sobre les malalties que pot
provocar el Sol. A més, van expressar la necessitat
d’un bon ús de les cremes solars.

Taula 5. Resum d’articles seleccionats per l’elaboració de la intervenció
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6.2. Context intervenció
L’AECC és una organització que està formada per un col·lectiu de persones;

professionals, col·laboradors, voluntaris, famílies i pacients (36). És sense ànim de

lucre, està implicada en disminuir l’impacte que el càncer suposa, eduquen en

aspectes relacionats amb la salut, recolzen i acompanyen tant als pacients com a

les famílies i fomenten projectes d’investigació (36).

Té una seu central a Barcelona la qual es troba en la Travessera de les Corts, 268; i

ofereix diferents tipus de serveis com fisioteràpia, recolzament psicològic, la

realització de campaments per a nens, acompanyament i atenció social (37).

A més, a Igualada també hi ha una altra seu que es troba en C/Trinitat, 12 (38), els

principals professionals són la treballadora social i el psicooncòleg. Com que és una

associació petita, no té cap departament exclusiu per cap tipus de càncer, és a dir,

agrupen a tots els pacients de càncer sense distinció per malaltia.

Així mateix, ofereix suport psicològic al malalt, a la família, i se’ls hi proporciona un

conjunt d’ajudes (de manera individualitzada i amb una documentació pertinent i

validada); contribuir econòmicament en la compra de fàrmacs, de perruques, els

ajuden pel desplaçament, etc. També, sense ànim de lucre si algun pacient té

problemes per cuidar de la llar o ha estat operat de manera recent (té una

dependència temporal), aquesta associació li proporciona una persona que li ajudi

en la neteja de la llar, en dutxar-lo, en vestir-lo, etc.

6.3. Participants
La població diana seleccionada són dones mastectomitzades que tenen el risc o que

pateixen el trastorn de la imatge corporal, com a conseqüència d’aquesta cirurgia.

Els criteris d’inclusió són: dones majors d’edat mastectomitzades els últims 6 mesos,

sense deteriorament cognitiu, tenir una bona mobilitat de les extremitats, la llar on

viuen ha de tenir connexió a internet o bona cobertura, i disposar de dispositius

mòbils, tablets o similars. L’únic criteri d’exclusió seria no dominar la llengua

catalana o castellana.
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També, com que es realitzarà la intervenció de manera telemàtica, un altre requisit

molt important és que les participants tinguin uns mínims coneixements informàtics.

6.4. Recursos materials
Per la realització de la intervenció, un recurs material que és essencial és un

dispositiu mòbil (telèfon mòbil, tablet, ordinador) i com s’ha explicat anteriorment ha

de tenir connexió a Internet. Aquest mitjà serà el que permetrà a les participants

accedir a la videoconferència mitjançant un enllaç que hauran rebut al seu correu

electrònic.

Així mateix, en cas de no disposar aquests dispositius (sobretot tablets o

ordinadors pel desenvolupament de les sessions) per diferents motius en les hores

que coincideixen amb les sessions, parlant amb l’associació es poden cedir

temporalment. Perquè encara que el telèfon mòbil sigui una opció per a

connectar-se, no seria la més recomanada i per això, s’intentaria ajudar en tot el

possible.

6.5. Professionals
Pel desenvolupament de les sessions del mindfulness online, a més de la figura

d’infermeria qui serà la investigadora principal i que tindrà la funció de supervisar i

de garantir un bon funcionament de les activitats; hi haurà per un costat, un

professional expert en mindfulness qui serà qui condueixi la part pràctica. I per l’altre

costat, el psicooncòleg qui col·laborarà de manera terapèutica amb aquelles

participants que pateixin una descompensació emocional/anímica i precisin de

suport addicional.

6.6. Preparació de la intervenció
És molt important parlar amb l’AECC d’Igualada sobre els aspectes dels recursos

materials que són essencials; ordinadors i tablets. Per tant, es pactarà la quantitat

de dispositius que estarien disposats a proporcionar de manera temporal. En

qualsevol cas, es farà una priorització i una individualització en funció les

necessitats que tinguin les participants.
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També, es contactarà amb dos professionals/experts (un en mindfulness i l’altre en

piscooncologia) per a que estiguin disposats i que es comprometin a formar part

d’una intervenció que se li’s explicarà de manera detallada, i en la qual el seu paper

serà molt important. A més, amb el psicòleg es parlarà sobre les retribucions

econòmiques que guanyarà; arribant així a un acord.

Un cop la intervenció ja estigui preparada per a portar-se a terme, es sol·licitarà la

revisió d’aquest projecte a un Comitè d’Ètica (en aquest cas serà al de l’HUI) perquè

valori i asseguri que els drets, la integritat i el benestar de la població amb la que es

treballarà; quedin protegits. Així mateix, la intervenció educativa que es vol

desenvolupar ha de respectar els 4 prinicipis de la bioètica: l’autonomia, la

beneficiència, la no maleficiència i la justícia.

El principi de l’autonomia és un tipus de dret que té la persona per a poder decidir

lliurement sobre aquells aspectes que estan relacionats amb ella, el que suposa que

se l’ha de respectar (39). També, el principi de beneficiència és aquell que consisteix

en fer el bé, assegurar el benestar i el benefici de la persona (39). El principi de la

no maleficiència es basa en protegir la seguretat de la persona evitant qualsevol

tipus de dany o negligència que es pugui cometre, i el principi de justícia engloba

l’equitat i el fet de tractar a totes les persones de la mateixa manera, sense

discriminar-les (39).

A més, a totes les participants se les entregarà el document del consentiment

informat el qual hauran de llegir-lo, de retornar-lo signat; i se les informarà que la

única persona que tindrà accés a les seves dades confidencials serà la

investigadora principal (la infermera).

6.7. Difusió
Per captar l’atenció de la població diana, el que s’haurà fet prèviament és posar-se

en contacte amb professionals de la salut (cirurgians, infermeres) de l’HUI per poder

fer la captació de les participants. Aquests professionals hauran de donar un tríptic

informatiu (Annex 1) a tot aquest col·lectiu, i explicar la intervenció.

El tríptic contindrà un conjunt d’informació la qual exposarà la finalitat de la

intervenció, quin propòsit té, a qui va dirigida, els professionals que estaran
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implicats, quants dies a la setmana es farà cada sessió, quina serà la durada, etc. A

més, estarà dissenyat de manera que sigui molt visual, clar i precís; esmentant

també, que sortirà un número de contacte i un correu electrònic per a que les dones

que estiguin interessades, es posin en contacte amb la investigadora principal.

6.8. Pressupost
Per poder aconseguir tots aquells recursos materials i humans, es tindrà en compte

les figures de la Diputació de Barcelona, del Consell Comarcal de l’Anoia i de

l’Ajuntament d’Igualada per demanar subvencions.

A continuació, la Taula 6 reflexa la relació que tenen els recursos humans i materials

que es necessiten amb el seu respectiu cost.

Recursos humans i materials Cost

Expert de mindfulness 80€/hora. 14 sessions són 1120€.

Tríptic informatiu 3€/tríptic. Oferta: 30 tríptics són 33€.

Tablets 89,99€/Tablet. 8 Tablets són 719,92€.

Ordinadors 138,99€/ordinador. 4 ordinadors són 555,96€.

Estadístic per analitzar dades 1500€.

TOTAL 3928,88€

Taula 6. Pressupost per l’elaboració de la intervenció

6.9. Desenvolupament de la intervenció
La intervenció educativa de mindfulness online tindrà un total de 14 sessions que

estaran repartides en 7 setmanes; en cada setmana es faran 2 sessions en 2 dies

diferents. La durada de cada sessió serà d’1 hora i en aquest temps s’abordaran

aquells propòsits que es volen treballar amb les dones mastectomitzades. L’horari

establert serà els dilluns i els dijous de les 16:00 hores a les 17:00 hores. Com que

es farà en format telemàtic i les participants es connectaran els dies en les hores

establertes; aquelles que no puguin assistir podran accedir a la sessió en un altre

moment, perquè totes quedaran gravades i guardades. Per tant, l’equip professional

enviarà per correu electrònic la sessió pertinent.

A continuació, en la Taula 7 s’especifica la planificació de cada sessió que es durà a

terme (9,10,31,32).
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Sessió 1: Tanca els ulls i digues com et sents

Objectiu Conèixer aquelles sensacions o malestars interns que tenen a veure amb el
propi cos.

Durada 60 minuts. En els primers 10 es donarà la benvinguda, en els 40 següents es
farà la part pràctica i en els 10 últims la part de tancament.

Desenvolupament Primerament es donarà la benvinguda a totes les participants que han estat
interessades en la intervenció, hi haurà una presentació entre elles i entre
l’equip professional amb el qual treballaran. A continuació, es realitzarà
l’exploració corporal de manera guiada; amb els ulls tancats hauran de
concentrar-se en les diferents parts del cos que indiqui l’especialista de
mindfulness i hauran de manifestar quines sensacions li generen.
Posteriorment, podran preguntar qualsevol tipus de dubte sobre la sessió,
manifestar les inquietuds que tinguin i fer les aportacions que vulguin.

Sessió 2: Tanca els ulls i deixa la ment en blanc

Objectiu Indagar de manera objectiva en l’estat corporal mentre la ment està relaxada.

Durada 60 minuts. En els primers 10 s’obtindrà informació subjectiva i personal de les
participants, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la
part de tancament.

Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre com es troben
anímicament i què esperen aconseguir amb les sessions que s’aniran fent. A
continuació, es realitzarà l’escàner corporal; l’instructor de mindfulness
explicarà quin recorregut corporal hauran de fer amb els ulls tancats i elles
hauran de manifestar objectivament com senten les parts indicades.
Posteriorment, podran preguntar qualsevol tipus de dubte sobre la sessió,
manifestar les inquietuds que tinguin i fer les aportacions que vulguin.

Sessió 3: El significat de la respiració

Objectiu Conèixer l’estat de la ment mitjançant la respiració.

Durada 60 minuts. En els primers 10 es parlarà sobre les sessions de la setmana
anterior, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la part de
tancament.

Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre què pensen i com s’han
sentit en les sessions de l’altra setmana. A continuació, es realitzarà la
respiració conscient simple; l’instructor deixarà que les participants amb els
ulls tancats inhalin (pel nas) i exhalin (per la boca) aire. Elles hauran de ser
conscients de com ho estan fent (molt ràpid, molt lent) i el per què, i
seguidament l’instructor marcarà el ritme de la respiració (lenta i pausada).
Posteriorment, podran preguntar qualsevol tipus de dubte sobre la sessió,
manifestar les inquietuds que tinguin i fer les aportacions que vulguin.

Sessió 4: Escolta per escoltar-te

Objectiu Explorar les percepcions subjectives mitjançant sons naturals.

Durada 60 minuts. En els primers 10 s’obtindrà informació subjectiva de les
participants, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la
part de tancament.
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Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre com es troben i com
s’han sentit anímicament. A continuació, es realitzarà una meditació amb
sons; les participants amb els ulls tancats hauran d’escoltar diferents sons
(pluja, rugits, una rialla d’un nadó, ocells cantant, una melodia de piano) que
han estat gravats pels professionals, i elles hauran de manifestar què és el
que li generen (alegria, tristesa, por, eufòria). Posteriorment, podran preguntar
qualsevol tipus de dubte sobre la sessió, manifestar les inquietuds que tinguin
i fer les aportacions que vulguin.

Sessió 5: Connecta amb la superfície de la Terra

Objectiu Explorar quines connexions es deriven amb el món que trepitgem.

Durada 60 minuts. En els primers 10 es parlarà sobre les sessions de la setmana
anterior, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la part de
tancament.

Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre què pensen i com s’han
sentit en les sessions de l’altra setmana. A continuació, es realitzarà una
meditació on totes les participants estaran assegudes al terra amb els ulls
tancats; s’informarà que hauran de creuar les cames, posar les mans a sobre
dels genolls, que l’esquena ha d’estar recta. Mentre realitzen respiracions
lentes i profundes; hauran d’intentar connectar amb el sòl que tenen sota el
cos i manifestar quina relació senten. Posteriorment, podran preguntar
qualsevol tipus de dubte sobre la sessió, manifestar les inquietuds que tinguin
i fer les aportacions que vulguin.

Sessió 6: Connecta amb el món exterior

Objectiu Indagar sobre les sensacions de pertinença en relació al món on vivim.

Durada 60 minuts. En els primers 10 s’anunciarà que hauran de sortir de casa i que
hauran d’escollir un recorregut per fer a peu, els 40 següents es farà la part
pràctica i en els 10 últims la part de tancament.

Desenvolupament Primerament, s’explicarà que en aquesta sessió cada participant haurà de
sortir de casa i escollir un recorregut que li generi benestar; podran manifestar
els dubtes que tinguin. A continuació, marxaran de casa seva,
desenvoluparan la walking meditation on han de tenir present quines
sensacions físiques i psíquiques presenten amb elles mateixes i amb el món
actual que les envolta (a les 16:50 hores han d’estar a casa). Posteriorment,
passats aquests 40 minuts, es connectaran a la xarxa un altre cop i hauran
d’explicar per on han anat, com s’han sentit, en què s’han fixat.

Sessió 7: Deixa lliures els pensaments

Objectiu Aconseguir una meditació de flux mitjançant un viatge dels pensaments de
manera autònoma.

Durada 60 minuts. En els primers 10 es parlarà sobre les sessions de la setmana
anterior, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la part de
tancament.
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Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre què pensen i com s’han
sentit en les sessions de l’altra setmana. A continuació, les participants
tancaran els ulls i hauran de centrar els seus pensaments i emocions en
aquells moments, experiències o situacions que vulguin; si els hi venen uns
pensaments intrusius hauran d’explicar quins són i per què han pogut
aparèixer. Posteriorment, podran preguntar qualsevol tipus de dubte sobre la
sessió, manifestar les inquietuds que tinguin i fer les aportacions que vulguin.

Sessió 8: Deixa guiar els pensaments

Objectiu Aconseguir la meditació de flux mitjançant un viatge dels pensaments de
manera guiada.

Durada 60 minuts. En els primers 10 s’obtindrà informació subjectiva i personal de les
participants, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la
part de tancament.

Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre com es troben i com
s’han sentit anímicament. A continuació, es seguirà amb la meditació de la
sessió 7, pero en aquesta qui guiarà el transcurs dels pensaments serà
l’especialista de mindfulness; les encaminarà cap a situacions concretes que
per elles hagin estat difícils de viure però que han superat amb èxit. Si els hi
venen pensaments intrusius hauran d’explicar quins són i per què han pogut
aparèixer. Posteriorment, podran preguntar qualsevol tipus de dubte sobre la
sessió, manifestar les inquietuds que tinguin i fer les aportacions que vulguin.

Sessió 9: Un viatge per la vida

Objectiu Descubrir mitjançant un retorn al passat què inclou un estat de benestar.

Durada 60 minuts. En els primers 10 es parlarà sobre les sessions de la setmana
anterior, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la part de
tancament.

Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre què pensen i com s’han
sentit en les sessions de l’altra setmana. A continuació, tancaran els ulls i
mentre realitzen la respiració conscient, es posarà una melodia relaxada i se
les explicarà que hauran de concentrar la seva ment i el seu cos en els
records del passat (seguint un ordre cronològic) que al llarg de la seva vida
els hagin generat felicitat. Han de manifestar quins són, quan van ser i què
suposen per elles. Posteriorment, podran preguntar qualsevol tipus de dubte
sobre la sessió, manifestar les inquietuds que tinguin i fer les aportacions que
vulguin.

Sessió 10: Un viatge pel present

Objectiu Descubrir mitjançant un recorregut per l’actualitat com es sent la persona de
realitzada.

Durada 60 minuts. En els primers 10 s’obtindrà informació subjectiva i personal de les
participants, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la
part de tancament.
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Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre com es troben i com
s’han sentit anímicament. A continuació, tancaran els ulls i mentre realitzen la
respiració conscient, se les informarà que hauran de concentrar tot el seu
estat vital en el que estan vivint actualment; en les persones que les aporten
felicitat, en els llocs on es senten còmodes, en les activitats que es senten
realitzades, en com es senten amb elles mateixes, manifestant quins
pensaments i emocions s’han produït. Posteriorment, podran preguntar
qualsevol tipus de dubte sobre la sessió, manifestar les inquietuds que tinguin
i fer les aportacions que vulguin.

Sessió 11: Un pas més enllà

Objectiu Emplear la utilització de metàfores per retirar de la ment falses expectatives,
judicis i resistències que perjudiquen a la persona.

Durada 60 minuts. En els primers 10 es parlarà sobre les sessions de la setmana
anterior, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la part de
tancament.

Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre què pensen i com s’han
sentit en les sessions de l’altra setmana. A continuació, hauran de tancar els
ulls i mitjançant un conjunt de metàfores que el professional de mindfulness
fagi referència, han de reflexionar sobre el seu significat i què pot implicar en
la vida d’un mateix. Elles comentaran les seves reflexions i el professional
explicarà a què es refereix cadascuna de les metàfores esmentades.
Posteriorment, podran preguntar qualsevol tipus de dubte sobre la sessió,
manifestar les inquietuds que tinguin i fer les aportacions que vulguin.

Sessió 12: Un pas enrere per guanyar dos cap endavant

Objectiu Reflexionar mitjançant la teràpia d’acceptació i compromís que hi ha aspectes
de la vida que encara que no s’hagin pogut controlar, s’han d’assimilar per
seguir lliurement cap endavant.

Durada 60 minuts. En els primers 10 s’obtindrà informació subjectiva i personal de les
participants, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la
part de tancament.

Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre com es troben i com
s’han sentit anímicament. A continuació, se les informarà que hauran de
tancar els ulls i seguidament enfocar tota la seva essència en aquelles
emocions, pensaments i sensacions que les hagin desviat dels seus propis
valors algun cop en la seva vida. Se les explicarà que en el que es centrin són
aspectes de la vida que s’han d’acceptar, per tal de continuar un camí que no
es vegi condicionat ni corromput. Posteriorment, podran preguntar qualsevol
tipus de dubte sobre la sessió, manifestar les inquietuds que tinguin i fer les
aportacions que vulguin.

Sessió 13: El reflex de l’ànima

Objectiu Conscienciar que independentment les circumstàncies que una persona es
trobi, sempre es tindrà a ella mateixa.

Durada 60 minuts. En els primers 10 es parlarà sobre les sessions de la setmana
anterior, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims la part de
tancament.
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Desenvolupament Primerament es faran un conjunt de preguntes sobre què pensen i com s’han
sentit en les sessions de l’altra setmana. A continuació, s’explicarà que es
realitzarà la meditació del llac; les participants amb els ulls tancats i realitzant
la respiració conscient han d’imaginar-se que volen mirar el seu reflex en
diferents tipus de llacs (grans, petits, amb l’aigua neta, amb l’aigua bruta, en
un dia de tempesta, en un dia solejat, etc.) que l’especialista de mindfulness
anirà comentant, i elles hauran de manifestar quines sensacions li generen,
quins pensaments, etc. Posteriorment, podran preguntar qualsevol tipus de
dubte sobre la sessió, manifestar les inquietuds que tinguin i fer les
aportacions que vulguin.

Sessió 14: Un esforç necessari

Objectiu Reflexionar que l’essència de la persona està dins d’ella mateixa i no fora.

Durada 60 minuts. En els primers 10 es recordarà a les participants que ja han arribat
a la última sessió, en els 40 següents es farà la part pràctica i en els 10 últims
l’acomiadament.

Desenvolupament Primerament, es comentarà que aquesta és la última sessió i que l'han
d’aprofitar i gaudir. A continuació, s’explicarà que es realitzarà la meditació de
muntanya; s’indicarà a les participants que han de tenir els ulls tancats i
mentre van executant la respiració conscient, han d’imaginar-se que són una
muntanya (gran, petita, amb fauna i flora, deserta, solejada, amb tempestes,
aïllada, enmig la societat, etc.). Elles les hauran de descriure, dir el perquè
d’aquesta creació i s’informarà que no hi ha una muntanya més vàlida que
una altra. Posteriorment, podran manifestar allò que desitgin compartir, se les
preguntarà com s’han sentit en les sessions, si les han trobades útils, si les
han ajudat en algun aspecte; i a més, se les agrairà el fet d’haver participat.

Taula 7. Desenvolupament de les sessions de la intervenció educativa

6.10. Avaluació
Per poder avaluar l’efectivitat de la intervenció, serà molt important fer una recollida

inicial de les dades sociodemogràfiques de cada participant; se les preguntarà quina

edat tenen, quin és el seu nivell d’estudis i a més, hauran d’emplenar l’escala

sociofamiliar de Gijón (40) la qual engloba la situació familiar, l’econòmica, la llar, les

relacions i el recolzament social.

Posteriorment, s’utilitzaran un total de 3 escales (totes validades al castellà);

aquestes són la Body Image Scale (BIS), la Rosenberg i la Five Facets of

Mindfulness Questionnaire (FFMQ). L’escala BIS és aquella que mesura la imatge

corporal en els pacients oncològics, engloba les dimensions afectives, cognitives,

comportamentals i quan més elevat sigui la seva puntuació, pitjor serà la percepció

de la imatge corporal (41).

L’escala Rosenberg mesura l’autoestima i està molt vinculada en l’aspecte més

psicològic de la persona perquè en funció l’estabilitat emocional que tingui, els
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resultats seran més positius o més negatius (42). I l'escala FFMQ per avaluar el

propi mindfulness; l’observació, la descripció, l’actuació amb consciència, no fer un

judici de l’experiència interna i tampoc reaccionar-hi (43).

Aleshores, aquestes escales (BIS, FFMQ i la Rosenberg) hauran estat emplenades

en 4 moments diferents de la intervenció: el primer, és aquell en el que la població

diana no l’hagi començada (pre intervenció); el segon, és quan s’hagi finalitzat (post

intervenció); el tercer, passats 3 mesos de la intervenció; i el quart, als 6 mesos

posteriors d’aquesta. Així mateix, la investigadora principal s’encarregarà

d’enviar-li’s aquestes escales, i de fer-les retornar emplenades.

Per tant, en funció com surti la comparativa; es sabrà si les sessions que s’han fet

del mindfulness online han tingut un impacte favorable o si les participants continuen

tal i com van començar al principi. Per a que la intervenció hagi estat efectiva, com a

mínim, els resultats de les escales haurien de variar favorablement en el segon

moment en què les han d’emplenar, o s’haurien de mantenir els resultats durant el

temps.

Per l’anàlisi estadístic de les dades s’utilitzaran mesures com taules de freqüències,

la mitjana, moda i mediana, % i estadística bivariada entre variables quantitatives i/o

qualitatives.
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7. Limitacions
De limitacions metodològiques es troba que el tamany de la mostra no seria

l’adequat per a poder afirmar de manera global l’impacte de la intervenció. Això

succeeix perquè està basada en dones mastectomitzades que hagin estat

intervingudes a l’HUI, i a més, pot ser que no totes vulguin formar part d’aquest

projecte.

A més a més, només es treballa amb un grup experimental, i els resultats que

s’obtenen no poden comparar-se amb un grup control, amb la finalitat de poder fer

una comparativa i tenir uns resultats més fiables a nivell global de la intervenció

realitzada.
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8. Reflexió d’aprenentatge
La intervenció proposada és viable perquè per un costat, es troba basada en

evidència científica i per l’altre costat, està ben adaptada per a que pugui participar

el màxim número de població diana. És molt realista i es veu molt bé reflexat en els

elements que es necessiten per dur-la a terme, i en aquells altres que s’han

contemplat pel seu desenvolupament.

És un projecte que encara que estigui centrat en dones mastectomitzades que han

estat intervingudes quirúrgicament a l’HUI, té una utilitat molt notable a causa que es

vol abordar de manera col·lectiva un trastorn que està molt infravalorat, i que

provoca un gran malestar a la persona que el pateix.

La imatge corporal és molt subjectiva i és molt individualitzada, per això mateix és

necessari valorar i donar importància al seu trastorn, per a poder cobrir una

necessitat que queda alterada, secundària a una cirurgia. I en aquest cas, el

mindfulness online és un mètode que està comprovat que beneficia i que interfereix

de manera positiva en aquest aspecte.

Aleshores, aquesta intervenció pot proporcionar elements i eines que no s’han ofert

o que no s’han considerat importants per oferir, i és aquí, on entra la seva viabilitat i

la seva utilitat. Perquè vol abordar o prevenir que les esferes que envolten i formen

part de les dones mastectomitzades tornin a estar o estiguin en un estat basal òptim,

en el qual hi hagi un equilibri.

Finalment, el projecte que es proposa desenvolupar té una relació de cost-benefici

molt favorable, a causa que es poden obtenir grans i nombrosos beneficis amb un

cost bastant econòmic.
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