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RESUM
Introducció: El càncer de còlon i recte apareix quan hi ha un creixement
descontrolat i anormal de les cèl·lules que el formen. Entre un 5% i un 10% dels
casos es deuen a mutacions genètiques hereditàries. La seva incidència està
augmentant al nostre entorn, i s’ha establert la prevenció primària com una
estratègia eficaç per disminuir els principals factors de risc modificables que
afavoreixen la seva aparició. En l’actualitat, a la unitat de consell genètic de
Lleida no s’aprofundeix en la prevenció primària de la població amb predisposició
genètica a patir aquesta malaltia, i tampoc existeix cap Programa d’Educació per
a la Salut dirigit a aquesta població. En conseqüència, en el present treball es
proposa el programa “Predisposats a millorar la nostra salut”, impartit per l’equip
d’infermeria a la unitat de consell genètic de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova.
Objectius: Dissenyar un Programa d’Educació per a la Salut que permeti
incrementar el conjunt de coneixements en relació als estils de vida que poden
augmentar el risc de patir CCR en la població amb una predisposició genètica a
patir-ne.
Metodologia: Es planteja el disseny d’un Programa d’Educació Sanitària dirigit
a la població amb predisposició genètica a patir càncer de còlon i recte a partir
del model d’intervenció en 8 etapes. Aquest inclou, entre d’altres, una cerca
bibliogràfica sobre els factors i estils de vida que predisposen a la malaltia en la
població diana, i una avaluació de resultats mitjançant diversos qüestionaris i
activitats que pretenen comprovar si els objectius s’han complert.
Conclusions: Mitjançant la realització del programa “Predisposats a millorar la
nostra salut” en la població amb predisposició genètica a patir càncer de còlon i
recte de Lleida, s’espera incrementar els coneixements relacionats amb la
prevenció primària d’aquesta població, per tal de disminuir el seu risc a patir
aquesta malaltia.

Paraules Clau: Càncer de Còlon i Recte, Prevenció Primària, Predisposició
Genètica, Avaluació de Riscos, Consell Genètic, Estil de vida saludable.
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ABSTRACT
Introduction: Colorectal cancer appears when there is an uncontrolled and
abnormal growth of the cells that form it. Between 5% and 10% of cases are due
to inherited genetic mutations. Its incidence is increasing all around us, and
primary prevention has been established as an effective strategy to reduce the
main modifiable risk factors that favor its appearance. Currently, the genetic
counseling unit of Lleida does not delve into primary prevention for the population
with a genetic predisposition to colorectal cancer, nor is there any Health
Education Program for this population. Therefore, the present project proposes
the Health Education Program "Predisposed to improve our health", taught by the
nursing team in the genetic counseling unit of the Arnau de Vilanova University
Hospital.
Objectives: To develop a Health Education Program that allows increasing the
set of knowledge in relation to lifestyles that can increase the risk of colorectal
cancer in the population with a genetic predisposition to suffer it.
Methodology: The design of a Health Education Program aimed at the
population with a genetic predisposition to colorectal cancer that it’s proposed is
based on the eight-stage intervention model. This includes, among others, an
exhaustive bibliographic search on the factors and lifestyles that predispose to
the disease in the target population, and an evaluation of the results through
various questionnaires and activities that seek to verify whether the objectives
have been met.
Conclusions: By carrying out the "Predisposed to improve our health" program
in the population with a genetic predisposition to colorectal cancer in Lleida, it is
expected that knowledge related to primary prevention will be increased in this
population, in order to reduce their risk of suffering from this disease.

Key Words: Colorectal Neoplasms, Primary Prevention, Genetic Predisposition
to Disease, Risk Assessment, Genetic Counseling, Healthy Lifestyle.
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1. Introducció
El càncer de còlon i recte (CCR) s’origina quan les cèl·lules sanes del
revestiment intern del còlon o del recte canvien i creixen sense control, formant
un tumor (1). La majoria dels casos es consideren esporàdics, però entre un 5%
i un 10% d’aquests es deuen a mutacions genètiques hereditàries (2).
La incidència del CCR recte està augmentant arreu del món, i una de les raons
que ho ocasionen és la tendència desfavorable dels principals factors de risc que
predisposen aquest tipus de càncer: els hàbits dietètics, la inactivitat física, el
consum d’alcohol i tabac i el sedentarisme. Per revertir aquesta situació, els
experts assenyalen que la prevenció primària constitueix una de les eines més
eficients a llarg termini per tal fi (3,4).
Les infermeres gaudeixen de les eines necessàries per realitzar una correcta
prevenció primària i una adequada promoció de la salut. Per això mateix,
disposen del perfil idoni per dur a la pràctica programes d’Educació per a la Salut
(EpS), amb l’objectiu d’oferir eines a la població per tal que sigui proactiva amb
el maneig de la seva pròpia salut (5,6).
Les Unitats de Consell Genètic (UCG) són àrees de treball que dediquen la seva
labor assistencial al càncer hereditari i l’assessorament genètic. Tenen com a
objectiu

identificar

els

individus

amb

susceptibilitat

hereditària

pel

desenvolupament d’un o més càncers, confirmar si tenen la mutació de la qual
es sospita, i oferir assessorament en quant a les mesures preventives i
terapèutiques apropiades a la seva condició genètica (7–9). A Catalunya, les
mesures preventives que es plantegen en aquestes unitats es centren
principalment en la prevenció secundària i la prevenció primària passa a un
segon pla. De la mateixa manera, els principals programes d’EpS dirigits a la
prevenció del CCR també es centren majoritàriament en la detecció precoç.
Així doncs, seguidament s’exposa el programa “Predisposats a millorar la nostra
salut”, un programa dirigit per infermeria que té com a objectiu incrementar el
conjunt de coneixements en relació als estils de vida de la població amb
predisposició genètica a patir CCR.
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2. Marc teòric
2.1.

Recordatori anatòmic

El còlon comunament es coneix com intestí gros, i és la part de l’aparell digestiu
on s’absorbeixen l’aigua, els nutrients i els electròlits dels aliments parcialment
digerits. El material restant conforma la femta, que arriba al recte i a través de
l’anus s’expulsa cap a l’exterior del cos. Així doncs, el còlon i el recte en conjunt
constitueixen la part final de l’aparell digestiu.
El còlon es divideix en quatre seccions, que reben el seu nom segons la direcció
en la que es desplacen els aliments a través seu. S’anomenen còlon ascendent,
transvers, descendent i sigmoide (1).

2.2. Càncer de còlon i recte
2.2.1. Què és?
El càncer de còlon i el càncer de recte sovint s’agrupen perquè tenen moltes
característiques comunes, i s’anomena càncer de còlon i recte o càncer
colorectal. No obstant això, segons el lloc on s’origina pot denominar-se càncer
de còlon o càncer de recte únicament. S’origina quan les cèl·lules sanes del
revestiment intern del còlon o del recte canvien i creixen sense control, formant
una massa denominada tumor. Sovint, aquesta afectació comença amb l’aparició
de pòlips, creixements no cancerosos que es desenvolupen a la part interna del
còlon i el recte. Si un pòlip es torna cancerós, amb el temps pot créixer cap a les
parets del còlon o el recte i disseminar-se cap a parts distants del cos
(1). Existeixen diferents tipus de CCR, però els més comuns són els
adenocarcinomes, que representen el 96% de tots els casos (1).

2.2.2. Principals manifestacions
Les persones amb CCR poden experimentar diferents signes i símptomes (10):
•

Intestinals: canvis en els hàbits deposicionals, diarrea, restrenyiment,
tenesme, canvis en l’aparença de les deposicions, rectorràgia,
hematoquècia, molèsties abdominals, còlics, gasos, distensió abdominal,
sensació de sacietat, etc.

•

Altres: pèrdua de pes sense motiu aparent, fatiga, anèmia per deficiència
de ferro sense raó aparent.
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2.2.3. Etiologia
Factors de risc
Pel que fa als factors de risc modificables que poden augmentar el risc a
desenvolupar CCR, trobem (2): el tabaquisme, el consum d’alcohol, els
factors dietètics, el sedentarisme i l’obesitat.
I pel que fa als factors de risc no modificables que hi influeixen, trobem (2): l’edat
(la majoria dels casos es presenten en majors de 50 anys), la raça (les persones
de raça negra tenen les taxes més altes de CCR esporàdic), el sexe, la malaltia
inflamatòria intestinal, la presència de pòlips adenomatosos, antecedents
personals de certs tipus de càncer, antecedents familiars de CCR o pòlips
adenomatosos (dupliquen el risc) i diverses síndromes hereditàries.

Oncogènesi
El càncer pot ser causat per mutacions en l’ADN que activen els oncogens o
desactiven els gens supressors de tumors, el que pot resultar en un creixement
cel·lular descontrolat. Els oncogens són els gens que fomenten el creixement i
la divisió de les cèl·lules; mentre que els gens supressors de tumors ajuden a
mantenir el control de la divisió cel·lular (11).

Des que al 1988 es van descobrir els canvis genètics implicats en la progressió
d’un pòlip adenomatós benigne cap a un carcinoma invasiu, s’han cercat les vies
moleculars i genètiques que condueixen al CCR, i el model de carcinogènia
“adenoma-carcinoma” s’ha establert com el procés pel qual apareixen la majoria
dels casos. Aquest, implica el dany dels protooncogens i dels gens supressors
de tumors, i pot servir de plantilla per explicar com determinades mutacions
hereditàries condueixen a l’aparició de defectes acumulatius que culminen en
neoplàsia (12,13).

Generalment la majoria dels casos de CCR es consideren esporàdics (de
manera que les modificacions genètiques es desenvolupen a l’atzar després que
la persona neixi), però entre un 5% i un 10% es deuen a mutacions genètiques
hereditàries (2). En la següent taula es recullen les principals mutacions
3

genètiques hereditàries que es relacionen amb el CCR, els gens implicats en
cadascuna d’elles i la probabilitat de patir CCR al llarg de la vida per cada mutació
(sempre i quan no es realitzin els controls pertinents) (taula 1) (11):
Taula 1: Principals mutacions genètiques, gens implicats i probabilitat de patir CCR al llarg de la vida per
cada mutació

Mutació genètica

Gen implicat

Poliposi Adenomatosa Familiar (PAF)

Probabilitat de patir CCR
100%

PAF atenuada

APC

Síndrome de Gardner

Depèn de la mutació
Depèn de la mutació

MLH1

52-82%

MSH2

52-82%

MSH6

10-22%

PMS2

15-20%

Síndrome Peutz-Jeghers

STK11

39%

Poliposis associada al gen MYH

MYH

Depèn de la mutació

Síndrome de la poliposis juvenil

SMAD4 i BMPR1A

40-50%

Síndrome de Lynch

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada per l’assessora genètica de l’UCG
de l’HUAV

2.2.4. Incidència, prevalença i mortalitat
El CCR és el tercer càncer més freqüentment diagnosticat en ambdós sexes a
nivell mundial (excloent els tumors cutanis), després del de pulmó i el de mama,
segons el Global Cancer Observatory (14). A Espanya al 2020, el CCR
representava el 10,7% de totes les neoplàsies diagnosticades aquell any (15).
En les últimes dècades, el nombre absolut de càncers diagnosticats a Espanya
ha incrementat a causa de l’augment poblacional, l’envelliment de la població, i
l’exposició a factors de risc. En el cas del CCR, aquest increment es pot associar
a més a més a l’augment de programes de detecció precoç, que si es realitzen
adequadament, primer condueixen a un augment del nombre de casos incidents,
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però posteriorment a una disminució dels casos invasius, així com a una reducció
de la mortalitat (15).

El nombre estimat de casos de CCR que es diagnosticaran a Espanya pel 2022
és de 43.370 (26.862 en homes i 16.508 en dones) (15), tot i que cal destacar
que la pandèmia de la covid-19 ha afectat al nombre de diagnòstics de càncer
en molts països, pel que probablement aquestes estimacions siguin menors a
les reals (15).

Les taxes de supervivència a 5 anys indiquen el percentatge de persones que
viuen almenys 5 anys des del diagnòstic de càncer. Per les persones amb CCR
aquesta taxa és del 65%, tot i que aquest percentatge pot variar segons diversos
factors, com ara l’estadi en què es troba. En un estadi localitzat és del 90%; en
canvi, si el càncer s’ha disseminat cap als teixits o òrgans circumdants o als
ganglis limfàtics regionals, és del 72%; i si s’ha disseminat a parts distants del
cos, es redueix fins al 14% (16).
El càncer segueix constituint una de les principals causes de mortalitat, i s’estima
que al 2020 hi va haver un total de 935.173 defuncions per CCR a nivell mundial,
i 11.131 a Espanya. A l’igual que amb la incidència, s’espera un increment de la
mortalitat en els pròxims anys, estimant-se més de 160.000 defuncions per
càncer al 2040 a Espanya (15).

2.3. Diagnòstic
A diferència d’altres càncers, la majoria de casos de CCR es desenvolupen
gradualment durant molts anys -degut a la progressió lenta de la seqüència
adenoma-carcinoma-, el que permet la possibilitat de detectar i extirpar els
adenomes, contribuint positivament en la prevenció secundària. Generalment,
les opcions de detecció establertes pel CCR inclouen primerament una prova de
sang oculta en femta, i si resulta positiva i hi ha sospita de CCR, es duu a terme
un examen endoscòpic de l’intestí gros mitjançant la colonoscòpia, que a més a
més possibilita l’extirpació d’una mostra de teixit per la seva posterior anàlisi
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mitjançant una biòpsia, la qual permet donar un diagnòstic definitiu de CCR
(17,18).
Es tracta d’una de les localitzacions tumorals en què parlar de diagnòstic precoç
té més sentit, ja que es considera un problema de salut pública de màxima
envergadura, i la seva supervivència es relaciona amb l’estadi en el moment del
diagnòstic.
L’estadiatge és una manera de descriure l’extensió del càncer a l’organisme i
inclou estudis per imatge del tòrax, l’abdomen i la pelvis (19). Pel CCR
principalment s’empren dos sistemes d’estadificació, el TNM i les denominacions
“In situ”, “Localitzat”, “Regional”, “Distant” i “Desconegut” (20).

2.4. Pronòstic
L’estadi del càncer determina les opcions de tractament i està estretament lligat
a la durada de la supervivència, pel que en determina el pronòstic. Quan més
aviat es detecta el CCR, més probabilitat hi ha que la persona sobrevisqui
després del diagnòstic, és a dir, més alta és la taxa de supervivència als 5 anys.
En general, si el càncer es troba únicament a la part de l’organisme on va
començar, és localitzat, i si s’ha disseminat a una altra part del cos, l’estadi és
regional o distant (16). El percentatge de supervivència relativa a 5 anys segons
l’estadi es mostra a continuació:
Taula 2: Supervivència relativa als 5 anys segons l’estadi

Supervivència relativa a 5 anys segons
l’estadi:
Percentatge

100
80
60
40

90,6

72,2

20

14,7

0
Localitzat

Regional

Distant

39
Desconegut

Estadi
Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de (16)
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2.5. Programes de cribratge poblacionals
La finalitat del cribratge poblacional és detectar la malaltia abans que doni
símptomes clínics i aplicar un tractament en fase precoç que en permeti millorar
el pronòstic. Les persones identificades en les proves de cribratge s’han de
sotmetre a una altra prova posterior que descartarà o confirmarà la presència de
la malaltia (3).

A Catalunya existeix el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i
Recte, una prova accessible per a tothom i relativament fàcil i ràpida que ofereix
la possibilitat de realitzar cada dos anys un test immunològic per detectar sang
oculta en femta a la població d’entre 50 i 69 anys. Permet detectar lesions
precanceroses i intervenir en fases precoces evitant l’evolució a estadis més
avançats, on la taxa de supervivència és inferior. Els estudis actuals indiquen
que la detecció precoç del CCR mitjançant aquesta prova augmenta les
possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor fins al 16%
en els participants del programa (21).

2.6. Unitats de Consell Genètic
S’estima que entre un 15-20% dels pacients amb càncer refereixen antecedents
familiars previs, el que es denomina agregació familiar; això pot ser degut a
factors ambientals comuns, estils de vida similars o a factors genètics. En el 510% dels casos es pot identificar una alteració en un gen concret que explica el
desenvolupament de la malaltia en els membres de la família (7).
L’alteració genètica o mutació normalment té lloc en un gàmeta (òvul o
espermatozoide). A partir de la fecundació, aquesta mutació està a totes les
cèl·lules del nou individu, que de la mateixa manera, pot transmetre a la seva
descendència. La majoria de les síndromes de predisposició a càncers
hereditaris segueixen un patró d’herència autosòmica dominant, amb una
probabilitat d’heretar la mutació familiar del 50% (7).

El consell genètic és un procés dissenyat per atendre les necessitats i
preocupacions de persones i famílies en relació a la possibilitat de desenvolupar
i transmetre una malaltia genètica (41). La complexitat de les diferents etapes
7

d’aquest procés i l’abordatge multidisciplinar imprescindible que li correspon, han
fet necessària la creació de les Unitats de Consell Genètic en Càncer, àrees de
treball que dediquen la seva labor assistencial i investigadora al càncer hereditari
i l’assessorament genètic (7). L’objectiu d’aquestes és identificar individus i
famílies amb susceptibilitat hereditària pel desenvolupament del càncer, realitzar
la prova genètica diagnòstica i oferir assessorament sobre les mesures
preventives i terapèutiques apropiades a la seva condició genètica (8).
Es tracta d’unitats conformades per personal sanitari amb experiència en el camp
de la genètica (biòlegs, psicòlegs, metges i infermeres especialitzats en aquest
camp), i requereix de la coordinació entre dos nivells assistencials: l’Atenció
Primària, i l’Atenció Especialitzada (7,8).

El procés del consell genètic es divideix en quatre etapes (7):

•

Identificació d’individus o famílies en risc

En aquesta primera consulta s’avaluarà si ens trobem davant un procés de
càncer hereditari o familiar. Es recullen les dades de filiació, aspectes d’interès
sobre altres factors exògens de risc oncològics (hàbits de salut, hàbits tòxics,
etc.) i s’elabora un arbre genealògic que inclogui almenys 3 generacions, on s’hi
inclou el màxim d’informació clínica sobre els membres de la família.
•

Consell genètic pre-test i signatura del consentiment informat

En la segona consulta es proporciona informació sobre els beneficis, riscos i
limitacions de l’estudi genètic, i es procedeix a realitzar l’extracció de sang per
l’estudi dels gens que poden estar implicats en la síndrome de la qual es sospita.
Abans d’aquest procediment és imprescindible signar el consentiment informat.
•

Realització del test genètic

En la tercera consulta s’exposa el resultat del test a l’individu -que pot ser
informatiu vertader positiu, informatiu vertader negatiu o no informatiu- i es
realitza un ràpid recordatori de la síndrome hereditària davant la que ens trobem,
així com de les implicacions que tindrà conèixer el resultat del test per a ell i per
la resta dels seus familiars. En el cas de resultar positiu, es comenten les opcions
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plantejades per aquest grup poblacional per tal d’intentar reduir el risc a patir
càncer o detectar-lo de manera precoç.
•

Consell genètic post-test i seguiment

En la quarta consulta es detallen més específicament les recomanacions
definitives sobre les mesures a prendre i s’avalua l’impacte psicològic que ha
produït en la persona el resultat del test (tot i que l’avaluació psicològica es
realitza extensament al llarg de tot el procés).

3. Justificació
El CCR és un dels càncers més comuns i un dels més previsibles a nivell mundial
(22). A Catalunya, es preveu que en els propers anys n’augmentaran
notablement els casos, i les principals raons d’aquest succés són el creixement
de la població, l’envelliment demogràfic i la tendència desfavorable en els
principals factors de risc, com la inactivitat física, el sobrepès i l’obesitat, els
hàbits dietètics i el consum d’alcohol i tabac. Per evitar-ho, és necessari
implementar esforços de prevenció efectius, i una manera d’aconseguir-ho és
mitjançant Programes d’EpS (5).

Segons la guia de la Organització Mundial de la Salut (OMS), per desenvolupar
programes eficaços en el maneig del càncer, els quatre components bàsics pel
seu control són la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic i tractament, i les
cures pal·liatives. D’aquests, la prevenció primària es considera el mètode més
eficient a llarg termini (4).

A més a més, atès que el CCR comparteix molts factors de risc i protecció amb
altres malalties cròniques comuns, inclosos diversos tipus de càncers i malalties
cardiovasculars i metabòliques, els esforços de la prevenció primària dirigits a
reduir els factors de risc del CCR podrien tenir beneficis que s’estendrien molt
més enllà de la prevenció d’aquest càncer en concret i ocasionarien un gran
impacte positiu en la salut pública (22).
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Infermeria es pot considerar un nexe d’unió entre la població i el sistema sanitari,
ja que gaudeix de les eines per realitzar una correcta prevenció i promoció de la
salut (6), pel que disposa d’un perfil idoni per la implementació d’un programa
d’aquest tipus.
La majoria dels casos de CCR es consideren esporàdics, però al voltant d’un 5%
- 10% s’associen a mutacions genètiques que en predisposen l’aparició. Els
avenços en genètica obren nous horitzons i un camp d’acció preventiu molt
important per la Salut Pública (23) pel que a Catalunya existeixen diverses UCG,
una d’elles situada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida.

Ser portador d’una mutació genètica significa tenir un major risc o probabilitat de
desenvolupar un o diversos tipus de determinats càncers (7), però no per això
els factors de risc modificables deixen de cobrar importància, pel que s’ha
d’animar a aquests pacients a prendre consciència de la seva pròpia salut i dur
un estil de vida saludable (24).

Malgrat tot això, la majoria de programes existents a Espanya en relació al CCR,
o a la predisposició genètica, es centren principalment en la prevenció
secundària. De la mateixa manera, en l’assessorament que es realitza a la UCG
de Lleida, tampoc pren gaire protagonisme la prevenció primària.

Per tot el comentat anteriorment, i donat que actualment no s’ha trobat cap
programa semblant a tota Espanya, es considera interessant elaborar un
programa d’EpS impartit per infermeria sobre els estils de vida relacionats amb
el CCR, dirigit a la població amb predisposició genètica a patir CCR, per tal de
reduir la incidència d’aquesta malaltia en aquesta població a llarg termini.

4. Programa d’Educació per a la Salut
4.1.

Educació per a la Salut

L’EpS és un procés d’educació i de participació de l’individu amb la finalitat que
adquireixi els coneixements, actituds i hàbits bàsics per la promoció i defensa de
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la salut individual i col·lectiva. El seu objectiu principal és promoure un estil de
vida saludable i la reducció de conductes i situacions de risc (25).

4.2.

Model d’intervenció en 8 etapes

El model que es seguirà per al disseny d’aquest programa d’EpS és el de
planificació en vuit etapes (26), el qual permet crear un pla d’ intervenció tenint
en compte els diferents recursos i serveis dels que es disposa per aconseguir
una sèrie d’objectius prèviament establerts. Les vuit etapes que el conformen
són: Analitzar la situació, Identificar les necessitats i problemes de salut, Establir
les prioritats, Crear objectius i metes, Establir les activitats i recursos,
Implementació de la intervenció i Avaluació dels resultats i seguiment. Es
desenvoluparan totes elles en l’apartat “Disseny del programa”.

5. Metodologia del treball
Pel plantejament inicial d’aquest treball, l’estratègia emprada ha estat una cerca
exhaustiva de bibliografia sobre els factors i els estils de vida que influeixen en
l’aparició del CCR en individus amb predisposició genètica a patir-ne.
S’ha investigat quina EpS es dona a aquestes famílies en les diferents etapes
del procés del consell genètic i també de quina manera es pot oferir eines a
aquesta població per promoure que siguin proactius en el maneig de la seva
pròpia salut.
Posteriorment, s’ha realitzat l’anàlisi d’aquesta informació per tal d’elaborar una
sèrie d’intervencions basades en l’evidència científica actual, emmarcades dins
l’elaboració d’un programa d’EpS que pretén incrementar el conjunt de
coneixements en relació als estils de vida de la població que presenta qualsevol
mutació genètica que predisposa al càncer colorectal, amb la finalitat de reduir
el risc de patir CCR a aquesta població a la província de Lleida.

S’han consultat les bases de dades MEDLINE (PubMed), Scopus i Web of
Science, reduint la cerca als documents publicats en els últims 5 anys en castellà
o anglès que tinguin com a subjecte d’estudi l’espècie humana.
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S’ha utilitzat una sèrie de paraules clau mitjançant els termes MeSH següents:
Colorectal Neoplasms, Primary Prevention, Genetic Predisposition to Disease,
Risk Assessment, Genetic Counseling, Healthy Lifestyle. Les equacions de
recerca emprades es poden consultar als annexos (Annex 1), i els operadors
booleans utilitzats han estat “AND” i “OR”.

A més, per tal de conèixer el funcionament de la UCG de Lleida i el seguiment i
educació sanitària que se’ls ofereix a les famílies amb predisposició genètica pel
CCR, com a font primària s’ha realitzat una entrevista a l’Anna Vilamajó, una de
les assessores genètiques de l’UCG de l’HUAV de Lleida.
A partir de la informació obtinguda mitjançant aquestes estratègies d’investigació
i l’anàlisi que se n’ha fet, s’ha pogut establir la necessitat de crear un programa
d’EpS dirigit a la població amb predisposició genètica a patir CCR. Pel disseny i
elaboració d’aquest programa s’ha emprat com a guia el model d’intervenció en
8 etapes, ja descrit anteriorment a l’apartat “Model d’intervenció en 8 etapes”.
La població diana a qui va dirigit aquest programa d’EpS són totes les persones
a les que s’ha detectat qualsevol mutació genètica que predisposa al CCR i duen
el seguiment a l’UCG de l’HUAV de Lleida.
Seguidament es detallen els criteris d’inclusió i exclusió que s’ha de complir per
poder formar part del programa:
Criteris d’inclusió
-

Homes i dones als que se’ls hagi realitzat un estudi genètic i presentin
qualsevol mutació genètica que predisposi a patir CCR.

-

Homes i dones dins del programa de consell genètic de la UCG de l’HUAV
de Lleida.

-

Llegir, comprendre i parlar català o castellà.

Criteris d’exclusió
-

Homes i dones que actualment tinguin un diagnòstic positiu de CCR.
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6. Disseny del programa
6.1.

Etapa 1 - Anàlisi de la situació

6.1.1. Epidemiologia del CCR a casa nostra
La prevalença del CCR té una tendència creixent als països desenvolupats, entre
els quals es troba Espanya (27). Les previsions demogràfiques de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) permeten estimar el nombre de casos
previsibles de càncer pels següents anys (basant-se en les projeccions
d’incidència fins a l’any 2020) i les dades indiquen que els casos de CCR a
Catalunya també patiran un gran increment en els propers anys (3). No s’han
trobat dades específiques per l’estimació de nous casos d’aquest càncer en
concret a la província de Lleida pel 2022, però sí de l’estimació de la incidència
de càncer en general que hi va haver pel 2020 en aquesta mateixa província,
situant-se en 598 per 100.000 habitants (28–30).

Tenint en compte que el de còlon i recte és el càncer que es troba diagnosticat
a Catalunya en major proporció si comptem homes i dones conjuntament, ens
trobem davant d’un problema de salut pública de màxima envergadura (31). Per
això els motius d’aquest creixement s’han estudiat recentment, i s’ha pogut
determinar que s’associen a l’envelliment, al creixement poblacional i als factors
de risc (3).

6.1.2. Principals factors de risc del CCR
Avui en dia, un terç dels morts per càncer es deuen als cinc principals factors de
risc conductuals i dietètics: consum de tabac i alcohol, índex de massa corporal
(IMC) elevat, manca d’activitat física i alimentació poc saludable.
En la quarta edició del Codi Europeu contra el Càncer, els experts de la Unió
Europea i l’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC) van
elaborar un document que recull de forma clara i sintètica les recomanacions al
respecte (taula 3) (31).
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Taula 3: Llista de recomanacions del Codi Europeu contra el Càncer

1. No fumeu. No consumiu cap tipus de tabac.
2. Feu de la vostra llar un espai lliure de fum. Doneu suport a les polítiques
que promouen els espais sense fum al vostre lloc de treball.
3. Mantingueu un pes saludable. Eviteu l’excés de pes.
4. Realitzeu activitat física a diari. Limiteu el temps que passeu asseguts.
5. Alimenteu-vos de forma saludable:
a. Consumiu gran quantitat de cereals integrals, llegums, fruites i
verdures.
b. Limiteu el consum d’aliments amb un alt contingut calòric
(contingut alt de sucres o greixos).
c. Eviteu les begudes ensucrades.
d. Eviteu la carn processada: limiteu el consum de carn vermella i
d’aliments amb un alt contingut de sal.
6. Si beveu alcohol de qualsevol tipus, limiteu-ne el consum. No beure
alcohol és millor per a la prevenció del càncer.
7. Eviteu l’exposició excessiva al sol, especialment en els infants. Utilitzeu
protecció solar. No utilitzeu cabines de raigs UVA.
8. En el lloc de treball, protegiu-vos contra les substàncies cancerígenes i
respecteu estrictament les normes i mesures preventives i de seguretat.
9. Si viviu en una àrea amb alts nivells naturals de radiació per radó,
preneu les mesures necessàries per reduir-ne els nivells alts a la llar.
10. Per les dones:
a. La lactància materna redueix el risc de càncer per a la mare. Si
podeu, doneu el pit al vostre nadó.
b. La teràpia de substitució hormonal augmenta el risc de determinats
tipus de càncer. Limiteu-ne l’ús.
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11. Assegureu-vos que els vostres fills participin en els programes de
vacunació per:
•

Hepatitis B (recent nascuts)

•

Virus del papiloma humà o HPV (nenes d’11 a 12 anys)

12. Participeu en els programes organitzats de cribratge del càncer:
a. Colorectal (homes i dones)
b. Mama (dones)
c. Cervicouterí (dones)
Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de (31)

La relació entre aquests factors de risc conductuals i el risc a desenvolupar CCR
ja s’ha establert a l’apartat “Factors de risc”, pel que de cara al plantejament
d’aquest treball es fa necessari detallar l’evolució de la situació relativa per
aquests

factors

a

l’àrea

de

desenvolupament

del

programa

d’EpS.

Malauradament no s’han trobat dades específiques per a Lleida, pel que a
continuació s’exposen les dades en relació a Catalunya (3):
-

TABAC. El consum de tabac és la principal causa de malaltia, discapacitat i
mort al món, i suposa un major risc de patir diversos tipus de càncer, entre
ells, el CCR. A Espanya, el 24% de la població és fumadora, el que significa
que més de 10 milions d’espanyols fumen. El consum de tabac a Catalunya
es mostra en la següent taula (taula 4) (29):
Taula 4: Consum de tabac a Catalunya. 2020.

Fumadors a diari

Fumadors ocasionals

Ex fumadors

No fumadors

1.390.988

111.246

1.561.296

3.167.792

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de (29)

En el període 1990-2010 la proporció de fumadors va disminuir, principalment
gràcies a l’abandonament de l’hàbit tabàquic; tot i que en els últims anys s’ha
observat un cert estancament en aquest descens (3).

-

ALCOHOL. El consum de begudes alcohòliques augmenta el risc de patir
diversitat de càncers, entre ells el CCR. A Espanya segons les dades de
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l’Enquesta Nacional de Salut de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) al 2017,
un 36,7% dels catalans eren consumidors habituals d’alcohol (29). Les dades
sobre consum de risc d’alcohol mostren una evolució poc favorable, ja que la
proporció de població consumidora d’alcohol en el període 1999-2005 va
augmentar del 6,4% al 8,5% (3).

-

IMC ELEVAT. L’IARC ha trobat suficient evidència per relacionar nombrosos
tipus de tumors amb l’obesitat i el sobrepès. L’any 2010 gairebé la meitat de
la població de 18 a 74 anys patia excés de pes (35,3% de les persones amb
sobrepès i 12% amb obesitat) (3). A Catalunya 881.134 persones tenen
problemes d’obesitat (14,09%) i 2.141.032 de sobrepès (34,23%) (29).

-

ALIMENTACIÓ POC SALUDABLE. L’alimentació és una necessitat bàsica
de tots els éssers humans que entre d’altres factors, influeix en l’estat de
salut, ja que una correcta alimentació prevé malalties i millora l’evolució
clínica de les mateixes (32). Per això, en l’actualització del 2018 de la Guia
de Pràctica Clínica, on es recullen les recomanacions realitzades per la
Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i l’Associació de
Gastroenterologia pel diagnòstic i la prevenció del CCR, es recopilen una
sèrie de consells envers l’alimentació, al tenir aquesta un gran impacte en la
seva prevenció. Aquests es resumeixen en: (33).
-

Moderar el consum de carn vermella, carn processada i carn cuinada molt
feta o en contacte directe amb el foc.

-

-

Incloure a la dieta fruita, vegetals i aliments rics en fibra .

-

Dur una dieta rica en peix i aus de corral.

-

Consumir llet i productes làctics.

-

Reduir la ingesta de greixos saturats.

SEDENTARISME. L’OMS recomana l’exercici moderat per combatre el risc
de mortalitat per malalties cròniques. Nombrosos estudis han examinat les
associacions entre l’activitat física i el risc de càncer i han mostrat reducció
del risc pels càncers de còlon, mama i endometri (29).
Tot i així, a Catalunya, més de 2 milions de persones afirmen portar un estil
de vida sedentari sense realitzar cap tipus d’activitat física, i el que més alerta
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és que la proporció de població sedentària ha augmentat al voltant del 20%
en poc més de 15 anys (3,29).

6.1.3. Prevenció primària i prevenció secundària del CCR
En la lluita contra el càncer a Europa està emergint un tret característic, que és
la necessitat de definir una millor coordinació assistencial entre tots els diferents
professionals i organitzacions assistencials implicats en l’atenció oncològica. Per
respondre a aquests i altres reptes associats al càncer, el Pla contra el Càncer a
Catalunya planteja una estratègia que té diferents eixos d’acció, entre ells la
prevenció primària i la prevenció secundària, aspectes fonamentals en la
prevenció del càncer (3).
Mentre que la prevenció secundària s’encarrega de detectar precoçment els
tumors en les persones afectades amb l’objectiu d’iniciar una intervenció
apropiada que modifiqui la història natural de la malaltia, la prevenció primària
procura reduir la incidència de la malaltia a través d’evitar l’exposició a
determinats factors causals, que en ser presents afavoreixen l’aparició de la
malaltia oncològica (4,31). En aquesta línia, l’OMS, en la seva guia per
desenvolupar programes eficaços en el control del càncer, situa la prevenció
primària com el mètode més eficient per reduir-ne la incidència a llarg termini, ja
que implica eliminar o disminuir al mínim l’exposició als factors de risc que el
predisposen (31).
Prevenció primària en portadors d’una mutació genètica que predisposa al CCR
i el paper que hi té infermeria
El CCR adopta formes hereditàries, esporàdiques i familiars. Els de tipus
hereditari s’han descrit àmpliament a la bibliografia i es caracteritzen pels
antecedents familiars, un risc augmentat a desenvolupar la malaltia, i una edat
primerenca d’inici (12).

Ibáñez et al. (24) remarquen que els antecedents familiars de CCR són el factor
de risc individual més important pel CCR, el qual destaca la importància de la
susceptibilitat genètica en aquest càncer; tot i així, assenyala que els factors de
risc modificables segueixen tenint un valor molt alt en la predicció del risc de
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patir-lo. Per tant, insisteix en què donat que els factors conductuals expliquen
una part important del risc de CCR, és important animar aquests pacients a
aconseguir un estil de vida més saludable, el que es pot aconseguir a través de
la prevenció primària.

En aquest sentit la figura d’infermeria representa un element fonamental i
necessari perquè algunes persones modifiquin els seus estils de vida; ja que les
infermeres es poden considerar un nexe d’unió entre la població i el sistema
sanitari, i disposen de les eines indispensables per a realitzar una correcta
prevenció i promoció de la salut (6). Els programes d’EpS constitueixen una
estratègia molt útil per aquest fi, ja que ofereixen eines d’aprenentatge a la
població diana a qui van dirigides, amb la intenció que els seus receptors
desenvolupin capacitats per prendre decisions lliures i autònomes sobre els seus
comportaments (5).

6.1.4. Programes i recursos sobre la prevenció primària en població amb
predisposició genètica al CCR
Per contextualitzar-nos sobre la situació actual envers l’existència de recursos i
programes relacionats amb la prevenció primària en població amb predisposició
genètica a patir CCR, s’ha realitzat una cerca a les webs oficials de diferents
governs (Generalitat de Catalunya (34) i els Governs de la resta de comunitats
autònomes (CCAA) d’Espanya (35–37)), webs oficials de diferents entitats
governamentals (Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya (38–40), CanalSalut
(41), Agència de Salut Pública de Catalunya (9)), i entitats relacionades amb el
càncer i amb la promoció de la salut (Institut Català d’Oncologia (ICO) (21,42),
Federació Catalana d’entitats contra el càncer (43) i Associació Espanyola
Contra el Càncer (44).
Malauradament, fins al moment no s’ha trobat indicis de l’existència de cap
programa semblant a Espanya. Malgrat això, sí s’ha pogut constatar l’existència
d’altres programes i campanyes a nivell estatal i de CCAA que aborden temes
relacionats amb el càncer, el CCR i la seva prevenció, la predisposició genètica
a patir càncer, i la prevenció primària en general (taula 5):
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Taula 5: Programes i campanyes que aborden temes relacionats amb el càncer, el CCR i la seva
prevenció, la predisposició genètica a patir càncer, i la prevenció primària.

Tema principal

Nom del programa

Què pretén?
Disminuir l’impacte del càncer a la població

CÀNCER

Programa de Prevenció i Control

mitjançant la prevenció, el diagnòstic precoç i

del Càncer

la utilització de serveis sanitaris en l’atenció
oncològica

Programa de detecció precoç de
càncer de còlon i recte
Programa de cribado de cáncer
DETECCIÓ CCR

colorrectal

Treballen amb els sistemes de salut per
augmentar les taxes de realització de les
proves de detecció del CCR

Campanya “Te suelto el rollo”

PREDISPOSICIÓ
GENÈTICA

ALIMENTACIÓ
SALUDABLE

Programa de Càncer Hereditari

Millorar el maneig clínic de les persones que
tenen una predisposició hereditària a
desenvolupar càncer

Programa de Prevención del
Cáncer de Mama de la Región de
Murcia. Mujeres con Riesgo
Incrementado

Aconseguir una estratègia d’identificació i de
prevenció primària i secundaria per les dones
amb alt risc a patir càncer de mama

Petits canvis per menjar millor

Promoure una millora en la qualitat i
sostenibilitat de l’alimentació

Amed

Promoure l’alimentació mediterrània com a
model d’alimentació saludable a l’entorn de la
restauració

Programa Nereu
Promoure l’activitat física, l’alimentació
saludable, el son i el benestar emocional per
reduir les xifres d’obesitat infantil

IMC ELEVAT
Gasol Foundation

ALCOHOL

Programa Beveu menys

Disminuir el consum d’alcohol de la població
que es visita a l’atenció primària, això com els
problemes associats a aquest consum

ASSIST

La detecció precoç i la intervenció breu en el
consum de drogues en l’Atenció Primària de
Catalunya
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TABAC

SEDENTARISME

Programa Atenció Primària Sense
Fum

Impulsa el paper de l’Atenció Pirmària en
l’ajuda a deixar de fumar i en la prevenció i
control del consum de tabac

A la feina, fem salut. Pugem
escales!

Promou l’activitat física quotidiana fomentant
l’ús de les escales a l’entorn laboral

Pauses actives! En moviment a
l’escola

Promou la realització d’activitat física en
l’ambient escolar

Pla d’Activitat Física, Esport i
Salut

Promou el disseny de rutes saludables i
recursos per realitzar activitat física

Font: Taula d’elaboració pròpia

D’altra banda, s’ha trobat l’existència de dues associacions relacionades amb el
càncer hereditari a nivell nacional:
-

Associació Mama Ovari Hereditari (AMOH): treballa per informar,
assessorar i recaptar fons per finançar projectes d’investigació oncològica i
millorar les mesures preventives i de diagnòstic precoç del càncer de mama
i ovari hereditari (45).

-

Associació de famílies amb Síndrome de Lynch (Afalynch): vol donar
l’oportunitat a les famílies afectades per la Síndrome de Lynch de conèixer
millor la seva condició, compartir els últims avenços mèdics i interactuar amb
altres famílies en la mateixa situació (46).

6.2.

Etapa 2 – Identificació de les necessitats i problemes de salut

Les necessitats sorgeixen quan el que es considera normal i el que es percep no
coincideixen. Un problema de salut es defineix com un problema relacionat amb
un estat o procés relatiu a la salut, manifestat per una persona, una família o una
comunitat. Aquests, no tan sols afecten les estructures corporals específiques i
els mecanismes fisiològics o psicològics implicats, sinó que també repercuteixen
en un grau i durada variables sobre el funcionament global de la persona (47).
Com s’ha pogut observar a l’anàlisi de la situació, a Catalunya la incidència del
CCR està a l’alça, i es deu en gran mesura als cinc principals factors de risc
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conductuals i dietètics, que també mostren evolucions poc favorables a la
nostra comunitat autònoma.

Pel que fa el consum de tabac, cal destacar que és el primer problema de salut
pública que es pot prevenir als països desenvolupats. El seu abordatge inclou
estratègies per evitar la incorporació de nous fumadors, augmentar el nombre
d’exfumadors i evitar l’exposició al fum ambiental del tabac, principalment en la
infància (31).
En referència a l’alimentació, en una conferència realitzada al 2021 a la
plataforma de divulgació científica especialitzada en oncologia “Tertulias
Oncológicas”, experts en el camp van constatar que una de les peces clau per la
prevenció del CCR és l’adherència a la dieta Mediterrània, a l’incloure aquesta
un consum baix en carns vermelles, ser baixa en greixos saturats i alta en olis
vegetals. A més, van incidir en la importància de realitzar EpS a la població en
aquest sentit, que tot i que n’ha sentit a parlar, sol tenir un concepte erroni del
què és realment (48,49).

Hi ha proves consistents que assenyalen que quantitats majors de greix corporal
s’associen amb majors riscos de patir molts tipus de càncer, entre ells el CCR,
pel que s’han d’implementar mesures per lluitar contra l’obesitat i el
sedentarisme. Una alimentació saludable i l’exercici moderat, són estratègies
efectives per combatre-ho (3,29).
L’augment en les xifres d’aquests factors de risc en la població catalana, i
l’evidència dels beneficis que suposaria reduir-los pel control del CCR, demostra
no només la necessitat d’actuar en la seva prevenció a nivell de població general,
sinó que a més a més, ens suggereix que en aquelles persones amb
predisposició genètica a patir CCR, el focus d’atenció en la prevenció d’aquests
factors de risc modificables mai hauria de passar a un segon pla, ja que és
important entendre, que ser portador d’una mutació genètica no és en cap cas
sinònim de patir càncer, sinó que significa tenir un major risc o probabilitat de
desenvolupar-lo (7).
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Existeix una necessitat no resolta en aquest aspecte, ja que a Espanya, cap
programa d’EpS es centra en la prevenció primària en aquells amb predisposició
genètica a patir CCR. De fet, els programes de predisposició genètica existents
(taula 5) es centren únicament en les estratègies per identificar les famílies en
risc, educar els familiars sobre les síndromes hereditàries i millorar la prevenció
secundària o detecció precoç. A nivell estatal, l’únic programa equivalent que
s’ha trobat és un en el que s’inclouen mesures de prevenció primària en la
predisposició genètica a patir càncer de mama, Programa de Prevención del
Cáncer de Mama de la Región de Murcia. Mujeres con Riesgo Incrementado.

En canvi, sí que existeixen diversos programes que inclouen mesures de
prevenció primària, com els relacionats amb l’alimentació saludable, l’IMC elevat,
el sedentarisme, i el tabac en diferents grups de població, tot i que en cap d’ells
la població a qui van dirigits és la predisposada genèticament a patir CCR.
Necessitat d’implementar un Programa d’Educació per a la Salut a la UCG de
l’HUAV
El diagnòstic d’una mutació hereditària suposa un gran impacte psicològic i
emocional, ja que implica adaptar-se a canvis en l’estil de vida, adherir-se a
pautes de vigilància activa. En vista d’això, sorgeix la necessitat de desenvolupar
i implementar Programes de Risc Alt Oncològic que permetin acollir i donar
suport a aquestes famílies (50). A Catalunya, existeix el Programa de Càncer
Hereditari de l’ICO (taula 4), i una de les seves activitats principals és el consell
genètic. Aquest, aconsegueix augmentar el coneixement envers el càncer i tot el
procés que s’hi relaciona, disminuir l’angoixa, la preocupació relacionada amb el
càncer i el risc percebut, el que genera beneficis per les persones que reben
l’assessorament (23).
A Lleida existeix una UCG des de 2006, ubicada a l’HUAV. Està format per la
Dra. Noemí Tusset i la Dra. Anna Vallmajó, que treballen en equip per dur a terme
l’assessorament genètic a les famílies amb predisposició genètica a patir
diferents tipus de càncer, entre ells, el CCR. Em vaig adreçar a la seva consulta
per realitzar-los una entrevista, on em van descriure el funcionament del procés
de consell genètic a la seva unitat, (detallat a l’apartat “Unitats de Consell
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Genètic”), i a l’exposar-me breument el que es feia en cada sessió, me’n vaig
adonar que gran part de l’assessorament que ofereixen als pacients amb un test
informatiu vertader positiu per alguna mutació que predisposa al CCR, es centra
en la prevenció secundària, com per exemple la realització de colonoscòpies
anuals per aconseguir una detecció precoç de CCR. Per contra, la prevenció
primària que s’ofereix és molt bàsica, al limitar-se exclusivament a brindar una
breu educació sanitària sobre consells de salut generals el dia en què es
comunica el resultat del test genètic.

Tot i haver-se adonat de la desconeixença generalitzada dels pacients envers
els factors de risc modificables, assenyalen que en aquest UCG no existeix la
figura dedicada a brindar una educació sanitària exhaustiva durant tot el procés,
ja que aquesta competència correspondria a altres professionals sanitaris, entre
ells, infermeria. Però malauradament, a dia d’avui la seva UCG no disposa de
personal d’infermeria per manca de recursos.

Per això, conjuntament vam determinar que seria interessant dissenyar un
programa d’EpS que incorporés les mesures de prevenció primària que ara per
ara escassegen en el procés de consell genètic d’aquests pacients, per tal
d’incrementar els seus coneixements en quant a la mutació que els afecta i els
estils de vida modificables que s’hi relacionen.

6.3.

Etapa 3 – Establiment de prioritats

En conclusió, tot i l’evidència dels beneficis de l’educació sanitària i la multitud
de programes d’EpS realitzats a Espanya en relació al càncer, la predisposició
genètica, la prevenció secundària del CCR, i els principals factors de risc
modificables que afecten negativament la població general (que alhora són els
mateixos que augmenten el risc del CCR), no existeix cap programa d’EpS que
es centri en la prevenció primària del CCR en aquells amb predisposició genètica
a patir-ne. Per això, a banda de destinar esforços i recursos al seguiment i
prevenció secundària en aquesta població, (cosa que generalment ja es fa)
segueix sent important animar aquests pacients a aconseguir un estil de vida
més saludable, el que es podria aconseguir dissenyant un programa com el que
s’ha descrit (24).
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6.4.

Etapa 4 – Objectius i metes

6.4.1. Objectiu general
Dissenyar un programa d’EpS que permeti incrementar el conjunt de
coneixements en relació als estils de vida que poden augmentar el risc de patir
CCR en la població amb una predisposició genètica a patir càncer colorectal.

6.4.2. Objectius específics
-

Proporcionar recursos educatius dirigits a la població de Lleida amb
predisposició genètica a patir CCR per tal de disminuir els factors de risc
modificables que incrementen la probabilitat de patir-lo.

-

Identificar els estils de vida d’aquesta població que augmenten el risc a
desenvolupar CCR.

-

Avaluar el nivell de compliment dels consells sobre els estils de vida
saludables sobre aquesta població.

-

Avaluar els coneixements d’aquesta població envers la seva predisposició
genètica i el procés d’oncogènesi.

6.5.

Etapa 5. Establiment de les activitats i recursos

Tal i com s’indica al cronograma, el programa constarà de quatre sessions, que
es realitzaran durant un període de tres mesos amb una freqüència de dos cops
al mes. La durada de cada sessió serà de 60-90 minuts.
Totes les sessions seran presencials, i en quant al seu format, algunes constaran
d’una part teòrica i una pràctica, i d’altres només consistiran en una part pràctica.
Les sessions seran grupals, arribant a un màxim de 10 participants en total.
Donada la importància del paper d’infermeria en relació a la promoció de la salut,
i l’àmplia experiència que demostren aquestes professionals per realitzar
educació sanitària, es considera que formen el perfil idoni per encapçalar aquest
projecte. Per això, el programa d’EpS el dirigirà una infermera amb estudis
especialitzats en el camp de la genètica. En conseqüència, per la posada en
marxa d’aquest projecte, ens hem basat en el supòsit que l’UCG del centre
escollit (HUAV), comptarà amb una infermera en el seu equip.
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La primera sessió consistirà en la presentació del programa als participants, i en
una introducció a les mutacions genètiques que predisposen al CCR, i els estils
de vida que influeixen en el risc a patir-lo. A més, es treballaran aspectes com
l’acceptació i l’actitud envers el diagnòstic.
La segona sessió es centrarà en realitzar una sessió informativa sobre les
mutacions hereditàries i el procés d’oncogènesi. S’elaborarà adaptant-se al nivell
de coneixements reflectits al qüestionari de la primera sessió, incidint més en
aquells aspectes que desconeixen o entenen erròniament. A més, s’introduirà la
importància d’intervenir en la prevenció primària.
La tercera sessió es centrarà en tractar la dieta Mediterrània com a model d’una
alimentació saludable per prevenir el CCR.
La quarta sessió es dedicarà a conscienciar sobre la importància d’evitar els
hàbits tòxics i fomentar l’activitat física per combatre el sedentarisme.

6.6.

Etapa 6. Implementació de la intervenció

Com s’ha detallat anteriorment (veure apartat “Unitats de Consell Genètic”), el
procés de consell genètic a la UCG de Lleida es divideix en quatre etapes, i a la
tercera consulta és quan s’exposa el resultat del test a l’individu. En cas que
resulti positiu, al final de la sessió la genetista informarà l’individu de l’existència
del programa, i li facilitarà el fulletó amb el cartell de presentació d’aquest (Annex
2). Se li donarà l’adreça de correu electrònic de la pròpia UCG i la del programa
(predisposats@gmail.com), i se’ls explicarà que ens poden contactar tant per
participar-hi, com únicament per saber més sobre el programa.

La quarta consulta, la dedicada al post-test i seguiment, la realitzaran
conjuntament la facultativa genètica i la infermera. En aquell moment, la
infermera els recordarà als usuaris l’existència del programa, i els explicarà més
detalladament en què consisteix. En cas que hi vulguin participar, signaran el
consentiment informat, se’ls citarà en el dia establert per la primera sessió grupal
i se’ls farà emplenar un breu qüestionari anònim en què s’avaluaran els
coneixements dels participants sobre el procés d’oncogènesi, les mutacions
hereditàries i els estils de vida que influeixen en el càncer colorectal (Annex 3).
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S’acceptarà un total de 10 participants (establerts per rigorós ordre d’inscripció),
i en el dia establert -el qual es recordarà als participants per correu en els dies
anteriors-, iniciarà la primera sessió.

6.6.1. Sessions que conformen el Programa
Les diferents sessions del Programa s’exposen en detall a continuació:
Taula 6: Sessió 1 del Programa

SESSIÓ 1 – Benvinguts al Programa “Predisposats a millorar la nostra salut”
Localització

Consulta externa edifici polivalent HUAV

Duració

90 min

Objectius

-

Presentar el programa i elaborar un calendari de sessions

-

Explicar breument les mutacions genètiques que afecten als participants

-

Avaluar l’estil de vida dels participants

-

Desmentir mites sobre el procés d’oncogènesi, les mutacions hereditàries i
els estils de vida que influeixen en el CCR

-

Treballar en l’acceptació i l’actitud envers el diagnòstic

Presentació: Es donarà la benvinguda als participants, se’ls presentarà el
programa i se’ls explicarà la dinàmica de les properes sessions. Entre tots, es
pactarà un calendari provisional per realitzar les diferents activitats que
conformen el programa.
Activitat 1 → Principals mutacions genètiques que predisposen al CCR.
Amb el suport de diversos cartells mida Din A3 (Annex 4), s’explicarà als
Descripció

participants les principals mutacions genètiques que predisposen al CCR.
D’aquesta manera, de manera visual entendran en què consisteix cadascuna i
quina és la seva causa. De manera introductòria del programa, al final de cada
cartell s’al·ludirà a cada participant a ser proactiu amb la seva salut i adherir-se
als seguiments i activitats de prevenció de la UCG.
Activitat 2 → Quin estil de vida porto?
Es repartiran tres qüestionaris, a través dels quals es valorarà els seus estils de
vida.
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Tots els participants hauran d’emplenar els dos primers:

-

TEST PREDIMED: un breu instrument de valoració dietètica format per 14
preguntes curtes que avaluen l’adherència a la Dieta Mediterrània (annex 5).

-

QÜESTIONARI INTERNACIONAL D’ACTIVITAT FÍSICA (IPAQ): instrument
dissenyat per l’avaluació de l’activitat física en adults (annex 6).

I a més, solament els fumadors, hauran d’emplenar també el tercer:

-

TEST DE FAGERSTRÖM: un test que serveix per avaluar el grau de
dependència física de la nicotina (annex 7).

Activitat 3 → Mite, o realitat?
Per desmentir alguns mites de creença popular sobre el procés d’oncogènesi, les
mutacions hereditàries i els estils de vida que influeixen en el CCR, es realitzarà
el joc “mite, o realitat?” Es projectaran un seguit d’afirmacions sobre aquests
tòpics, i cadascú haurà de votar “mite” o “realitat” aixecant el cartell pertinent.
Seguidament, al projector s’exposarà la resposta i l’explicació pertinents. Les
afirmacions es generaran a partir dels errors més repetits a les respostes del
qüestionari que ompliran els participants abans d’iniciar el programa (annex 3).
Activitat 4 → La metàfora de les onades a la platja.
Com a mode d’acomiadament i reflexió personal s’explicarà aquesta metàfora
(Annex 8), amb l’objectiu d’establir l’acceptació com una alternativa a la necessitat
de control. La conclusió a la que es vol que arribin, és que de cap manera podran
canviar mai que tenen una predisposició genètica que els incrementa el risc a
patir càncer, per tant, és absurd lluitar contra això i hauran d’acceptar-ho. Al que
si poden dedicar esforços en canvi, és al que està a les seves mans: dur un estil
de vida saludable i adherir-se als controls de seguiment.

-

7 cartells Din A3 impresos en color (un per cadascuna de les principals
mutacions genètiques que predisposen al CCR)

Material i recursos

-

10 còpies impreses de cada qüestionari i 10 bolígrafs

-

Ordinador amb connexió a internet, projector i pantalla pel projector

-

Cartells mida Din A5 “mite” (color vermell) i “realitat” (color verd) empegats a
un bastonet.

Font: Elaboració pròpia
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Taula 7: Sessió 2 del Programa

SESSIÓ 2 – Predisposats a saber més sobre les mutacions genètiques i els factors de risc!
Localització

Consulta externa edifici polivalent HUAV

Duració

90 min

-

Representar visualment conceptes bàsics sobre les principals mutacions
genètiques que predisposen al CCR i el risc que comporten

Objectius

-

Explicar els principals factors de risc modificables que influeixen en l’aparició
del CCR

-

Avaluar els coneixements adquirits durant la sessió

Activitat 1 → On es troba la meva mutació?
Per cadascun dels síndromes, es representarà materialment un cromosoma
gegant amb la part del gen implicat en la mutació genètica pintada d’un color. A
partir d’aquest, s’explicarà el paper dels oncogens i els gens supressors de
tumors. D’aquesta manera, els participants podran veure on és la seva mutació i
per què es produeix, d’una manera molt més visual i entenedora, evitant una
explicació oral densa i abstracta sobre el tema.
Activitat 2 → Però... quin risc tinc?
Una de les preguntes que es faran sense dubte serà aquesta, pel que es
representarà en un cartell la possibilitat de patir CCR que existeix per cada
mutació (Annex 9).
Descripció
Activitat 3 → Visual thinking: Millorem el nostre estil de vida, prevenim el càncer!
Ens recolzarem en un “visual thinking” projectat a la pantalla per explicar els
principals factors de risc modificables que poden augmentar el risc a
desenvolupar

CCR

(tabaquisme,

consum

d’alcohol,

factors

dietètics,

sedentarisme i obesitat) (annex 10). Aquesta eina permet ordenar i organitzar
idees o continguts representant-los per mitjà de dibuixos simples i texts curts, pel
que resulta molt gràfica i entenedora de cara als participants.
Activitat 4 → Kahoot oncogènesi i factors de risc
Per tal d’avaluar els coneixements assolits durant aquesta i l’anterior sessió, es
realitzarà un kahoot amb preguntes sobre la oncogènesi i els factors de risc
modificables. L’ús d’aquesta plataforma, pretén incrementar la motivació dels
participants, al tractar-se d’un joc d’aprenentatge molt dinàmic (annex 11).
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Material i recursos

-

Xurros de piscina (per simular els cromosomes)

-

Pintura de color vermell, groc i blau (per simular els gens al cromosoma)

-

1 cartell Din A3 imprès en color

-

Ordinador amb connexió a internet, projector i pantalla pel projector

Font: Elaboració pròpia

Taula 8: Sessió 3 del Programa

SESSIÓ 3 – Predisposats a menjar saludablement!
Localització

Consulta externa edifici polivalent HUAV

Duració

60 min

Objectius

-

Explicar la dieta mediterrània i fomentar la seva utilització a casa

Activitat 1 → La dieta mediterrània
Es projectarà una presentació en Power Point per explicar en què consisteix la
dieta mediterrània i la importància d’aquesta en la prevenció del CCR (annexos
12 i 13).
S’exposaran les xifres epidemiològiques de la incidència del CCR a diferents
països tot comparant el tipus de dieta que es segueix a cadascun d’ells, basantnos en comparacions ja establertes per experts. D’aquesta manera, els beneficis
d’adherir-se a aquesta dieta quedaran reflectits més visualment i reforçaran els
nostres consells.
Activitat 2 → El menú de la setmana
Descripció

Els participants es dividiran en parelles, i cadascuna tindrà 20 minuts per elaborar
el menú per una setmana sencera a partir d’un llistat de productes de temporada
que se’ls proporcionarà en folis impresos. Se’ls facilitarà un document word amb
una gràfica buida (annex 14) on hauran de situar els aliments per constituir els
cinc àpats que recomana la dieta mediterrània. Quan acabin, cada grup projectarà
el seu menú a la pantalla i l’explicarà breument. Un cop presentats, cadascú
votarà el que consideri més saludable i apetent.
Al final de l’activitat se’ls repartirà impresa la “Piràmide de la Dieta Mediterrània”
(Annex 15) i el “menú de la setmana” ja elaborat per a tres setmanes més, per tal
que el puguin seguir a casa seva, o utilitzar-lo per agafar idees per elaborar ells
mateixos el menú que més s’adapti als seus gustos. També se’ls facilitarà el
recurs electrònic “dietamediterranea.com”, web oficial de la Fundació Dieta
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Mediterrània, que disposa de diverses eines i materials didàctics per fomentar-la.
La finalitat d’aquesta activitat és que els participants se n’adonin que seguir una
dieta mediterrània és més fàcil del que sembla, i que dur una dieta saludable no
és sinònim de dur una dieta avorrida o inapetent.

Material i recursos

-

Ordinador amb connexió a internet, projector i pantalla pel projector

-

10 còpies impreses de la gràfica buida pes escriure el menú de la setmana i
10 bolígrafs

-

10 fulls impresos en color de la “Piràmide de la Dieta Mediterrània”

Font: Elaboració pròpia

Taula 9: Sessió 4 del Programa

SESSIÓ 4 – Predisposats a evitar els hàbits tòxics i a fomentar la salut!
Localització

Consulta externa edifici polivalent HUAV

Duració

60 min

Objectius

Conscienciar sobre la importància d’evitar els hàbits tòxics per prevenir el
CCR i mantenir una salut general òptima.

-

Fomentar l’activitat física per combatre el sedentarisme

Activitat 1 → Per la prevenció del CCR.... ni tabac ni alcohol!
S’exposarà una presentació en Power Point que mostrarà dades sobre la
incidència a l’alça dels hàbits tòxics en el nostre entorn i l’estreta relació que
existeix entre el consum d’aquestes substàncies i l’aparició del CCR. A més, es
mostrarà la importància d’evitar l’exposició al tabac tot i no ser fumador, ja que el
fum del tabac a l’ambient també és cancerigen, pel que es donarà una sèrie de
consells per protegir-se’n. (Annexos 16, 17, 18 i 19).
Descripció

Activitat 2 → Què conté una cigarreta?
Amb el suport d’una infografia simulant una cigarreta oberta, s’exposarà les
substàncies nocives que porta el tabac, incidint en les que són cancerígenes
(Annex 20). Seguidament es debatrà entre tots si eren conscients del risc que
suposen el tabac i l’alcohol tant per l’aparició del càncer com per la salut general.
L’objectiu de les Activitats 1 i 2 és conscienciar als participants sobre la
importància d’evitar els hàbits tòxics, ja no només per la prevenció del CCR, sinó
per la seva salut en general.
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S’oferirà l’ajuda professional de la “Xarxa de prevenció i control del tabaquisme a
Lleida” a tots aquells participants que vulguin deixar de fumar.
Presentació Activitat continuada “Caminades per La Mitjana”
Abans d’acabar la sessió, es presentarà aquesta activitat per promoure l’activitat
física. Consistirà en sortir a caminar tots junts en grup pel Parc de La Mitjana de
Lleida (hora a concretar per majoria de participants) cada dijous al vespre durant
un mes. En cada caminada es seguirà una ruta diferent que s’adaptarà a les
capacitats del grup en conjunt, i aquells que hi assisteixin rebran un segell en un
calendari que es repartirà a la presentació. Aquest segell ens servirà per dur un
control de l’adherència de cada participant a l’activitat. (Annexos 21 i 22).
Material i recursos

-

Ordinador amb connexió a internet, projector i pantalla pel projector

-

10 còpies impreses del calendari pel control d’adherència a la caminada

Font: Elaboració pròpia

6.6.2. Cronograma
Seguidament es presenta el cronograma provisional que es seguirà pel
desenvolupament d’aquest projecte. Tot i així, cal tenir en compte que aquesta
planificació és orientativa, ja que les dates d’algunes sessions podrien veure’s
modificades segons la disponibilitat dels participants.

Les sessions es realitzaran amb una freqüència de dos cops al mes, pel que, al
haver-hi 4 sessions, tindrà una durada de dos mesos. El tercer mes sencer, es
destinarà a l’activitat continuada “Caminades per la Mitjana”, que es realitzarà un
cop per setmana.

Pel que fa les diferents avaluacions, es realitzaran en períodes diferents: durant
el transcurs de la realització de les sessions i un any després de l’inici del
programa.
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Taula 10: Cronograma del Programa

ANY

MESOS

2021

11

Recerca

Redacció del

Realització de

Avaluació del

Bibliogràfica

projecte

les sessions

Programa

12
2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2023

1
2
3
4
5
6

Font: Elaboració pròpia

6.6.3. Pressupost
Seguidament es detallaran els costos dels recursos materials i humans, i de les
instal·lacions i infraestructures necessàries per finançar la realització d’aquest
projecte.
Com s’ha comentat anteriorment, per la posada en marxa d’aquest projecte, s’ha
partit del supòsit que l’UCG de l’HUAV compta amb una infermera amb estudis
especialitats en el camp de la genètica en el seu equip multidisciplinar; pel que
en referent als recursos humans, la seva contribució no suposarà cap despesa,
ja que el programa es durà a terme dins l’horari laboral del servei, i no es
requerirà la participació de cap altre professional més.
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En quant als recursos materials necessaris per les diferents sessions, tots ells
queden detallats a l’apartat “Implementació de la intervenció” i suposen una
despesa que s’haurà de cobrir. Cal tenir en compte, que l’hospital disposa
d’alguns dels materials, com ara l’ordinador, el projector i la pantalla pel projector
necessàries per algunes sessions, pel que aquests no generaran cap cost.

I per últim, pel que fa les instal·lacions i infraestructures, no es requerirà cap
despesa extra, ja que totes les sessions es desenvoluparan en una consulta
externa de l’edifici polivalent del HUAV, cedida pel propi hospital.
Tenint en compte que el programa s’ha plantejat com un projecte integrat dins
l’UCG, aquestes despeses seran cobertes pel propi hospital.
Taula 11. Pressupost

RECURSOS HUMANS
CONCEPTE
Infermera especialitzada en
el camp de la genètica

COST
0€

RECURSOS MATERIALS
CONCEPTE

COST

Material fungible
(material d’impressió i papereria, xurro

200€

de piscina, pintures, bolígrafs, etc.)
Material inventariable
(ordinador, projector i pantalla)

0€

INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES
CONCEPTE

COST

Consulta externa edifici polivalent HUAV

0€

PRESSUPOST TOTAL: 200€
Font: Elaboració pròpia
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6.7.

Etapa 7 i 8. Avaluació de resultats i seguiment

Al realitzar un programa d’EpS és important realitzar una avaluació per
comprovar si els objectius establerts s’han complert. Per aquest motiu i per tal
d’avaluar l’efectivitat d’aquest programa s’empraran tres tipus d’avaluacions:
▪

Avaluació del procés i l’estructura del programa

L’avaluació del procés pretén avaluar l’interès dels participants en el programa,
de manera que ens mostra si les activitats programades, l’organització, i la
metodologia han estat les adequades. Mentre que l’avaluació de l’estructura
aspira a avaluar la quantitat, qualitat i recursos que s’ha necessitat per realitzar
el programa. Ambdues avaluen les activitats del programa sense tenir en compte
els resultats i es duen a terme durant el transcurs de totes les sessions. El que
ens permeten, és detectar aquelles errades o plantejaments inadequats que
poden interferir en l’efectivitat del programa.
Aquesta avaluació es realitzarà a partir del qüestionari de satisfacció de les
sessions (que s’entregarà al final de cada sessió) (Annex 23), el qual ens
permetrà avaluar la qualitat del contingut d’aquestes, la metodologia, la manera
de realitzar les sessions, el número de sessions, el nombre de participants que
hi assisteixen, el material emprat, l’actitud i els coneixements de l’equip
professional a càrrec del programa, i el grau general de satisfacció. A més a més,
inclourà un apartat destinat a rebre els suggeriments o queixes dels participants,
per tal de poder millorar en els aspectes que així ho precisin.
A banda d’això, per avaluar l’adherència dels participants a l’activitat “Caminades
per la Mitjana”, una activitat continuada que es realitzarà fora de l’àmbit
hospitalari amb la intenció de fomentar l’activitat física, es durà un control
d’aquells que hi participen mitjançant un calendari d’assistència (annex 21).
▪

Avaluació de l’impacte i els resultats del programa

L’avaluació de l’impacte i els resultats ens proporciona informació sobre els
coneixements dels participants abans i després de la realització de les sessions,
pel que contribueix a establir-ne l’efectivitat.
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El que pretenem avaluar és:
-

Els coneixements dels participants sobre els estils de vida saludables que
incrementen el risc a patir CCR, el procés d’oncogènesi i les mutacions
hereditàries.
S’avaluarà en diverses ocasions:
Primerament, es passarà als participants un qüestionari anònim que
determinarà els coneixements sobre oncogènesi, mutacions hereditàries i
estils de vida que tenen abans d’iniciar el programa (annex 3). Un any
després de l’inici de les sessions, tornaran a realitzar el mateix qüestionari.
Es considerarà que els resultats són satisfactoris si s’aconsegueix una millora
del 40% entre les respostes correctes abans de la intervenció i després
d’aquesta.
Després, en la segona sessió, es realitzarà un Kahoot que avaluarà els
coneixements apresos gràcies a les activitats relacionades amb aquests
temes en les diferents sessions. Es considerarà que els resultats són
satisfactoris si s’assoleix un mínim d’un 80% d’encerts.

-

Els estils de vida que duen els participants del programa, i si han seguit els
consells i recomanacions impartits a les sessions.
S’avaluarà inicialment mitjançant tres qüestionaris que emplenaran en la
primera sessió. Es tracta del Test Predimed (annex 5), el Qüestionari
internacional d’activitat física (Annex 6), i el Test de Fagerström (Annex 7),
els quals ens seran útils tant per avaluar la situació de la qual parteixen a
l’inici del programa, com per comparar-ho amb els resultats obtinguts al final
d’aquest, ja que en l’última sessió els participants tornaran a realitzar-los. Es
considerarà que els resultats són satisfactoris si s’aconsegueix un resultat
numèric inferior en un 20% al resultat obtingut en els primers qüestionaris.
De la mateixa manera, i per avaluar aquest ítem a llarg termini, un any
després de l’inici de les sessions, tornaran a realitzar-lo, tal i com s’explica
més endavant.

▪

Avaluació sumativa

S’avalua la consecució dels objectius establerts en el plantejament del projecte.
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Per poder avaluar realment l’impacte que ha ocasionat el programa sobre la
població diana, aquesta avaluació final no es farà fins un any posterior a l’inici de
la realització de les sessions, període que es considera oportú per poder
constatar si els objectius han estat complerts.

Nou mesos després de la finalització de les sessions (coincidint amb la visita
anual de seguiment de l’UCG realitzada per infermeria i havent passat un any
des que van iniciar les sessions), es tornarà a passar el qüestionari que avalua
els coneixements sobre l’oncogènesi, les mutacions hereditàries i els estils de
vida que els participants van realitzar abans d’iniciar les intervencions. D’aquesta
manera, podrem determinar si realment hi ha hagut un increment en el conjunt
de coneixements sobre els estils de vida que prevenen el CCR, el procés
d’oncogènesi i la seva condició genètica, i si aquest s’ha mantingut a llarg termini.
De la mateixa forma, per constatar que els participants han seguit els consells i
recomanacions del programa durant aquests nou mesos, tornaran a realitzar els
qüestionaris que avaluen els estils de vida, el que permetrà altre cop determinar
l’efectivitat del programa a llarg termini.

Per últim, seria interessant avaluar si verdaderament aquest increment en els
coneixements sobre els estils de vida ha aconseguit disminuir la incidència de
CCR en la població diana. Per això, cada cinc anys es reunirà l’equip
multidisciplinar de l’UCG i s’analitzarà el cas de cada participant del programa,
determinant si aquest ha desenvolupat la malaltia o no. Certament, la mostra
d’aquesta primera edició és molt petita i no ens permetrà extreure conclusions
significatives, i d’altra banda, no es podrà determinar si existeix una relació de
causalitat entre l’increment d’aquests coneixements i un augment o disminució
de la incidència de CCR, ja que hi ha altres factors que hi poden influir que estan
fora del nostre control. Tot i així, com l’evidència apunta a què uns estils de vida
saludables afecten favorablement sobre la incidència de CCR, es considera que
els resultats podrien ser prometedors, i s’ha trobat interessant realitzar un
seguiment a llarg termini per aquests participants.
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6.8.

Aspectes ètics i legals

Aquest projecte s’ha dissenyat tenint en compte el Codi deontològic d’Infermeria,
que recull les obligacions ètiques que han de complir les professionals (51).
Es compliran en tot moment els principis de beneficència, no maleficència,
autonomia i justícia.
-

Beneficència: És l’obligació de fer el bé als pacients, procurant que el
benefici sigui el màxim per ells i que en tot moment superi als riscos.
La realització d’aquest programa permetrà dotar als participants de diferents
eines i recursos que incrementaran els seus coneixements en relació als
estils de vida, per tal que els apliquin a la seva vida diària i siguin capaços
de reduir els factors de risc modificables que incrementen la incidència de
CCR.

-

No maleficència: es relaciona amb la bona pràctica clínica i amb el respecte
de la integritat de l’ésser humà.
Precisament, aquesta intervenció s’ha dissenyat amb la intenció d’evitar
qualsevol acció o comportament relacionat amb els estils de vida que pugui
incrementar les possibilitats dels participants a patir CCR. Per això, en tot
moment s’oferirà als participants informació basada en l’evidència dirigida a
evitar un increment del seu risc.

-

Autonomia: exigeix el respecte sobre la capacitat de decisió de les persones,
i el dret a que es respecti la seva voluntat en aquelles qüestions que es
refereixen a elles mateixes.
Tots els participants seran lliures d’assistir a les sessions i participar en les
activitats que ells considerin.
Tindran la potestat d’abandonar el Programa en qualsevol moment sense
haver de donar cap tipus d’explicació.
Tota la informació que els participants comparteixin amb l’equip responsable
del projecte és estrictament confidencial, i no podrà ser revelada sense
permís del pacient.

-

Justícia: defensa l’equitat i la no discriminació en les nostres actuacions.
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Aquest principi es compleix perquè en tot moment els participants rebran el
mateix tracte per part dels professionals responsables. Les sessions seran
realitzades de manera grupal, i s’oferirà la mateixa informació a cada
integrant.

El consentiment informat és un requisit legal perquè els participants passin a
formar part del programa, pel que, tot participant haurà d’haver-lo signat. Aquest
document, ens verifica que l’individu ha rebut i entès la informació facilitada pels
organitzadors responsables del programa (Annex 24).

Per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal dels participants,
per la realització de l’estudi es complirà la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. De la
mateixa manera, també es tindrà en compte la Llei 41/2002 del 14 de novembre,
bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria
d’informació i documentació clínica.
Per tal de portar a la pràctica aquest programa, serà necessària l’aprovació del
comitè ètic assistencial de l’HUAV.

7. Limitacions
Aquest programa s’ha dissenyat tenint en compte la manera en què els principals
factors de risc modificables afecten sobre la incidència del CCR en la població
diana, i en el seu plantejament, es presenten una sèrie de limitacions que
s’exposen a continuació:

A Lleida no existeix cap Registre de Càncer Poblacional (RCP), pel que no ha
estat possible determinar amb exactitud la població afectada per CCR en
aquesta província. De la mateixa manera, no s’ha trobat registres de la quantitat
d’individus afectats per algun síndrome genètic que predisposa al CCR en aquest
sector. Per aquests motius, no ha estat possible establir la mostra sobre la qual
està previst realitzar el programa.
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Tot i així, gràcies al conjunt de les dades dels RCP de Girona i Tarragona i les
piràmides poblacionals de Catalunya proporcionades per l’Idescat, sí s’ha pogut
establir les estimacions dels indicadors de CCR a Catalunya; pel que el Pla
Estadístic de Catalunya ha constatat que en els propers anys la incidència per
aquest tipus de càncer augmentarà notablement a tot el territori, i n’ha determinat
les principals raons: els factors de risc modificables. L’evolució de la situació
relativa per aquests factors, tampoc ha pogut determinar-se concretament per la
població resident a la província de Lleida, però sí pel conjunt de la població
catalana.
D’altra banda, cal tenir en compte que en l’actualitat no existeix evidència
concreta sobre quines són les recomanacions envers la prevenció primària del
CCR per la població amb predisposició genètica a patir-ne, ja que en aquesta
població s’aconsella seguir les mateixes recomanacions que les que hi ha
establertes per la població general. Per això, el contingut de les sessions que
conformen el programa ha estat elaborat a partir d’informació basada en
l’evidència centrada en aquelles actuacions dirigides a disminuir els factors de
risc que influeixen en l’aparició del CCR.

8. Reflexió d’aprenentatge
L’elaboració d’aquest treball ha contribuït enormement a augmentar els meus
coneixements envers un tema que m’encuriosia força, la predisposició genètica
a patir CCR i l’educació sanitària destinada a aquesta població.

La incidència del CCR està augmentant en el nostre entorn, i una de les
principals raons d’aquest increment és la tendència desfavorable en les xifres
dels principals factors de risc que predisposen aquest càncer. Tot i que en la
evidència s’ha establert la importància de la prevenció primària per abordar
aquest problema, es destinen molt pocs recursos per promocionar-la en els
pacients que tenen algun síndrome genètic que predisposa al CCR.
Després de realitzar l’anàlisi de la situació per la redacció d’aquest projecte, vaig
poder comprovar que l’educació sanitària que s’ofereix a aquesta població és
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molt simple i reduïda, i considero, que les entitats sanitàries podrien destinar
molts més recursos i esforços a desenvolupar programes que incloguessin un
seguiment exhaustiu que incorporés la promoció d’estils de vida saludable en les
persones amb predisposició genètica a patir càncer. De ser així, els beneficis
que es podrien obtenir no només influirien en la prevenció d’aquest càncer en
concret, sinó que ocasionarien un gran impacte positiu en la salut pública, atès
que el CCR comparteix molts factors de risc i protecció amb altres malalties
cròniques comuns.
Per aquest motiu, en el present treball de final de grau s’ha plantejat un programa
d’EpS estructurat en diverses sessions que aborden temes d’interès per aquests
pacients, com ara el procés d’oncogènesi, les mutacions genètiques hereditàries
i els estils de vida saludables que disminueixen el risc de patir CCR.
Tot i que aquest programa només s’ha redactat de forma escrita i no es durà a
terme a la vida real, ha estat dissenyat tenint en compte tot allò necessari per
poder realitzar-lo en un entorn real, ja que s’ha plantejat com una actuació
multidisciplinària dins del procés de consell genètic de la UCG de l’HUAV de
Lleida.
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10. Annexos
Annex 1. Equacions de cerca

Equació de cerca 1

Equació de cerca 2

Equació de cerca 3

Equació de cerca 4

(Colorectal Neoplasms) AND (Genetic
Predisposition to Disease)
(Colorectal Neoplasms) AND (Genetic
Counseling)
(Colorectal Neoplasms) AND ((Primary
Prevention) OR (Risk Assessment))
(Colorectal Neoplasms) AND (Healthy
Lifestyle)
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Annex 2. Cartell del Programa “Predisposats a millorar la nostra salut”
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Annex 3. Qüestionari anònim per avaluar els coneixements dels participants
sobre el procés d’oncogènesi, les mutacions hereditàries i els estils de vida que
influeixen en el càncer colorectal.

Respon les següents preguntes:
-

Havies sentit mai a parlar sobre les síndromes que predisposen al
càncer colorectal?

□ Si □ No
-

Què creus que és una mutació genètica?....................................................

-

Ser portador d’una mutació genètica que predisposa al càncer de còlon
i recte significa que en el transcurs de la meva vida desenvoluparé
aquest tipus de càncer.

□ Si □ No
-

Quin percentatge de probabilitat tenen els descendents d’una persona
portadora d’una mutació genètica d’heretar-la?

□ 0% □ 25% □ 50% □ 75% □ 100%
-

En el meu cas, al patir un síndrome que predisposa al càncer colorectal,
dur un estil de vida saludable no és tan important com en la població
que no el pateix, ja que la meva genètica determinarà si desenvoluparé
la malaltia, independentment dels meus hàbits diaris.

□ Correcte

□ Fals

Explica per què: ...............................................................................................
-

Quants àpats s’ha de realitzar al dia? .........................................................

-

Quantes fruites i verdures s’ha de consumir al dia? .................................

-

Quins tipus de greixos son els més beneficiosos?

□ greixos saturats

□ greixos no saturats

□ greixos trans
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-

Assenyala quins dels següents son font de carn vermella:

□ carn de vedella □ carn de pollastre □ carn de conill □ carn de gall d’indi
-

Beure una copa de vi al dia és saludable.

-

S’ha de beure ......... litres d’aigua al dia.

-

Realitzes algun esport o activitat física?

□ Cert □ Fals

□ Si

□ No □ A vegades

Quin? ....................................................................................................................
Quants dies a la setmana?..................................................................................
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Annex 4. Cartell sobre el Síndrome de Lynch de l’activitat “Principals mutacions
genètiques que predisposen al CCR”.
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Annex 5. Test PREDIMED
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Annex 6. Qüestionari internacional d’activitat física (IPAQ)

Annex 7. Test de Fagerström
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Annex 8. Metàfora de les onades a la platja.
Imagina una gran platja de sorra blanca. Constantment hi estan trencant onades
de totes les mides. Algunes d’elles són petites, i apeteix entrar a banyar-se per
jugar amb elles. D’altres, pel contrari, son molt grans i d’aspecte amenaçant. Tot
i així, quan arriben a la sorra, totes elles acaben per desaparèixer sense provocar
cap mal.
Ara imagina que algú decidís lluitar contra les onades. No tindria massa sentit,
oi? Al cap i a la fi, l’aigua no pot ocasionar cap dany sobre la sorra. Per tant l’únic
que aconseguiria aquella persona seria cansar-se i sentir-se frustrada.
Doncs bé, la metàfora de la platja és una representació de tu mateix. A l’igual
que ella, pots resistir pràcticament qualsevol cosa que se t’acudeixi. Les onades,
que representen els teus pensaments i emocions, no poden fer-te mal.
És cert que algunes onades, al trencar a la platja, faran molta por, i pot ser que
alguna et faci sentir malament momentàniament. Tot i així, al final, totes elles
acabaran convertint-se en sorra.
Provar de lluitar contra les onades és perillós, ja que l’onada ens embolicaria i no
podríem veure res. Tanmateix, si ens les mirem des del passeig i no intentem
controlar-les, podem dedicar temps, per exemple, a tenir cura de les plantes del
nostre jardí, és a dir, a construir les coses que són importants per cadascú a la
vida.
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Annex 9. Possibilitat de patir càncer de còlon i recte al llarg de la vida per cada
mutació
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Annex 10. Visual thinking “Principals factors de risc modificables que augmenten
el risc pel CCR”

Annex 11. Pregunta 8 del Kahoot “Oncogènesi i factors de risc”
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Annex 12. Diapositiva 1 del Power Point: La dieta Mediterrània

Annex 13. Diapositiva 4 del Power Point: La dieta Mediterrània

56

Annex 14. Gràfica model per l’elaboració del menú de la setmana.
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Annex 15. Piràmide de la Dieta Mediterrània

Annex 16. Diapositiva 1 del Power Point: Per la prevenció del CCR... ni tabac ni
alcohol!
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Annex 17. Diapositiva 3 del Power Point: Per la prevenció del CCR... ni tabac ni
alcohol!

Annex 18. Diapositiva 5 del Power Point: Per la prevenció del CCR... ni tabac ni
alcohol!

59

Annex 19. Diapositiva 10 del Power Point: Per la prevenció del CCR... ni tabac
ni alcohol!

Annex 20. Què conté una cigarreta?
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Annex 21. Calendari d’assistència per l’activitat “Caminades a la Mitjana”

SETEMBRE 2022
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Annex 22. Disseny del segell pel calendari de l’activitat “Caminades a la Mitjana”
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Annex 23. Qüestionari de Satisfacció
SESSIÓ: ...........................................................................................................
Assenyali el seu grau de satisfacció envers les següents afirmacions:
Considero que el contingut impartit en la sessió és interessant.
Gens

Poc

Bastant

Molt

Considero que el contingut impartit en la sessió és fàcil de comprendre.
Gens

Poc

Bastant

Molt

Considero que el contingut impartit en la sessió està basat en l’evidència
actual.
Gens

Poc

Bastant

Molt

Considero que les estratègies emprades per impartir la sessió han estat
correctes.
Gens

Poc

Bastant

Molt

Considero que el número de participants en la sessió és l’idoni.
Gens

Poc

Bastant

Molt

Considero que el lloc o espai on s’ha realitzat la sessió és l’adequat.
Gens

Poc

Bastant

Molt
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Considero que els coneixements que he adquirit a la sessió em seran
d’utilitat per millorar el meu risc a patir càncer de còlon i recte.
Gens

Poc

Bastant

Molt

Considero que la sessió m’ha ofert una sèrie d’eines útils per la prevenció
del càncer de còlon i recte.
Gens

Poc

Bastant

Molt

Estic satisfet/a amb la meva participació en aquesta sessió.
Gens

Poc

Bastant

Molt

Què és el que més t’ha agradat de la sessió?
..................................................................................................................
Què és el que menys t’ha agradat de la sessió?
..................................................................................................................
Tens alguna suggerència o alguna cosa a comentar sobre la sessió?
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Annex 24. Consentiment informat
Programa d’Educació per a la Salut dirigit a la població amb predisposició
genètica pel Càncer de Còlon i Recte: “Predisposats a millorar la nostra salut”

Jo ……………………...………………………………, amb
DNI……………………………..,
Declaro que:
- He estat informat/ada dels objectius d’aquest programa
- He rebut suficient informació respecte a les intervencions que s’hi duran a
terme
- Se m’ha ofert la oportunitat de resoludre els dubtes que se m’han plantejat
envers el programa
- La meva participació en l’estudi és totalment voluntària
- Soc conscient del meu dret d’abandonar el projecte en qualsevol moment i
sense haver de donar cap explicació
Dono el meu consentiment per:
- Participar en el programa i rebre les intervencions pertinents

Firma del participant:

Firma de la professional responsable:

Data:
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