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RESUM  

INTRODUCCIÓ: El càncer infantil és la major causa de mortalitat en població pediàtrica 

al món. Molts dels pacients que passen per aquesta malaltia veuen la seva fertilitat 

alterada degut al tractament contra el càncer. Pel que fa a la informació donada als 

pacients per part dels professionals sobre la PF hi ha una manca d’informació perquè hi 

ha gran part dels oncòlegs que decideixen no donar aquest tipus d’informació.  A nivell 

estatal o comunitari no hi ha cap programa d’EpS guia sobre què fer, en aquest cas es 

decideix fer un programa per disminuir aquesta manca d’informació i millorar la 

preservació de la fertilitat. 

OBJECTIUS: Aquest treball té com a principal objectiu desenvolupar i implementar un 

programa educatiu per millorar els coneixements de com els tractaments del càncer 

poden afectar a la fertilitat, i les diferents possibilitats de PF.  

METODOLOOGIA: Consisteix en el disseny i la seva posterior implementació d’un 

programa d’EpS per a preservar la fertilitat en el pacient oncològic pediàtric. Va dirigit a 

pacients de la província de Lleida que se’ls diagnostiqui un càncer i tinguin la possibilitat 

d’una afectació sobre la seua fertilitat. La metodologia utilitzada per a crear el projecte 

serà el programa en 8 etapes. Les 5 sessions que es realitzaran es faran de manera molt 

ràpida per la premura de començar el tractament. 

CONCLUSIONS: La PF en pacients pediàtrics que se’ls diagnostica un procés oncològic 

no és un factor important en la visió global del pacient pel que fa als facultatius. No s’ha 

trobat cap guia clínica de què fer en aquests casos, per això amb el projecte d’EpS 

proposat es busca disminuir la desinformació existent per a que els pacients puguin 

decidir què fer amb la preservació de la fertilitat (PF) ja que en un futur ja no serà 

possible preservar-la. 

PARAULES CLAU: Neoplàsia, paper de la infermera, Educació per la salut, Preservació 

de la Fertilitat, càncer. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Paediatric cancer is the major cause of mortality in the paediatric 

population in the world. Many of the patients who go through this illness have an 

alteration of their fertility because of the cancer treatment. The information given to 

the patients by the professionals about the fertility preservation because there are many 

oncologists who decide not to give this type of information. At the state or community 

there is no EpS program on what to do, in this case it’s decided to make a program to 

reduce this lack of information and improve the rate of fertility preservation. 

OBJECTIVE: The main objective of this work is to develop and implement an educational 

program to improve knowledge of how cancer treatments can affect fertility, and the 

different possibilities of FP (fertility preservation). 

METHODOLOGY: It consists of the design and subsequent implementation of an EpS 

program to preserve fertility in paediatric cancer patients. It is aimed at patients in the 

province of Lleida who are diagnosed with cancer and have the possibility of an affect 

on their fertility. The methodology used to create the project will be the program in 8 

stages. The 5 sessions that will be performed will be done very quickly due to the 

urgency of starting the treatment. 

CONCLUSIONS: FP in pediatric patients who are diagnosed with a cancerous process is 

not an important factor in the overall vision of the patient with regard to the doctors. 

No clinical guidance has been found on what to do in these cases, so the proposed EpS 

project seeks to reduce existing misinformation so that patients can decide what to do 

with FP as in the future it will no longer be possible to preserve it. 

KEY WORDS: Neoplasm, nurse rol, Education for Health, Fertility Preservation, cancer. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El càncer és un grup de més de dues-centes malalties definides com “neoplàsia que es 

caracteritza pel creixement il·limitat i autònom d’una formació nova que comprimeix els 

teixits orgànics adjacents i els envaeix. També, té la capacitat de provocar metàstasis” 

(1,2). 

Aquesta malaltia és causada per mutacions genètiques que poden provenir de diferents 

situacions. Per factors hereditaris, causes ambientals, o per errors en la replicació de 

l’ADN. Un estudi recent ens suggereix que del total dels casos de càncer, dos terços 

tenen l’origen en errors en la replicació de l’ADN (3). 

En aquesta malaltia la fertilitat es veu deteriorada a conseqüència del càncer, o pel 

tractament contra aquest sent un punt rellevant per als supervivents del càncer 

pediàtric-adolescent. Al aconseguir la curació dels pacients tindrem com a objectiu 

normalitzar les seves vides al màxim dins de les possibilitats presents després del 

tractament i la superació de la malaltia. Dins d’aquesta normalització entraria la 

possibilitat de tenir descendència gràcies a la preservació de la seva fertilitat. 

El problema amb el que ens trobem és que hi ha una gran desinformació d’aquests 

pacients sobre el futur de la seva fertilitat. Aquesta tipologia de pacient al no ser majors 

d’edat no tenen capacitat plena per decidir, per això en el present treball es proposa 

una intervenció comunitària dirigida als nens i adolescents que pateixen càncer que 

poden tenir futurs problemes per a tenir descendència. El que es pretén és informar 

sobre els motius de la possible pèrdua i al mateix temps les diferents opcions als pacients 

i als pares per a poder decidir quina opció escollir. 

L’objectiu general d’aquest treball és dissenyar un programa d’EpS dirigit a la prevenció 

dels problemes de fertilitat en el pacient pediàtric supervivent de càncer.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. Càncer infantil 

2.1.1. Tipus de càncer 

La majoria dels càncer infantils pertanyen a un dels diferents càncers específics. Els 

càncers adults comuns rarament apareixen en nens o adolescents. Aquests tipus de 

càncers tendeixen a ser més agressius que els dels adults, en part per la rapidesa en la 

replicació cel·lular. Els tipus de càncers més prevalents són les leucèmies, el càncer 

d’encèfal i altres tumors del SNC, i els limfomes. Al 2020 la Leucèmia va ser el més 

detectat entre els menors de 15 anys (4,5)(6). 

 

Figura 1: Distribució dels tipus de càncers infantils 0-19 anys, 1980-2020 (6). 

2.1.2. Factors de risc 

El càncer infantil és un càncer que en moltes ocasions no es coneix el motiu de la seua 

aparició. Encara que no és pot prevenir, hi ha diferents factors que poden provocar-lo i 

els hem d’atendre, alguns d’ells són (7): 

- Les substàncies químiques a les que la mare està exposada durant l’embaràs, 

com el tabac, el alcohol, i d’altres; poden posar en risc la situació del nadó. És 

important mantenir hàbits saludable durant tot l’embaràs, i també durant la 

lactància. 
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- L’exposició a plaguicides o pesticides també podria augmentar el risc de patir 

càncer en edat infantil. 

- La radiació i l’exposició a raigs X durant el període de gestació poden augmentar 

el risc de patir alguna malaltia oncològica. 

- Diferents virus com poden ser el virus del papil·loma humà, el virus de la 

immunodeficiència adquirida, o la hepatitis B i C entre altres. 

- Els nens amb síndrome de Down també tenen major nombre de possibilitats de 

desenvolupar leucèmia (càncer més comú en edat pediàtrica). 

- El tipus de dieta i l’obesitat. 

- Inflamació crònica. 

- Immunosupressió.  

2.1.3. Signes d’alerta 

Els signes d’alerta moltes vegades poden parèixer-se o confondre’s amb malalties 

comuns a la infantesa. Per això és molt important monitoritzar constantment la salut 

dels més petits amb els controls rutinaris del nen sa. 

Alguns dels símptomes als que se li ha de parar atenció si apareixen durant la infantesa 

són els següents (8): 

- Hematomes freqüents o sagnat de nas i genives. 

- Presentació de visió borrosa, ceguera sobtada, o alguna anormalitat als ulls: 

taques blanques quan li dona la llum, sang dintre de l’ull o falta d’iris. 

- Cansament i fatiga constant, debilitat o pèrdua de l’equilibri. 

- Convulsions, canvis en el comportament, i confusió/desorientació. 

- Augment del volum en alguna regió del cos. 

2.1.5. Tractament contra el càncer 

En el present moment disposem d’un ampli espectre de medicaments amb activitat 

antineoplàstica. Els agents quimioteràpics actuen sobre les cèl·lules cancerígenes, 

derivades de les sanes, i amb qui comparteixen processos metabòlics i funcionals, per 

això qualsevol fàrmac que actuï sobre aquestes també ho farà sobre les altres cèl·lules 

de l’organisme. Les cèl·lules sanes més afectades pels tractaments són; els fol·licles 

pilosos, les de la medul·la òssia, el tub digestiu i les del sistema reproductor. 
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L’afectació sobre el sistema reproductor té diversos efectes, entre ells destaquen; 

pèrdua del desig sexual, disfunció erèctil, incapacitat per ejacular, incapacitat per arribar 

al orgasme, dolor, i problemes d’infertilitat (sent aquest un punt essencial) (9). 

La radioteràpia utilitza raigs d’alta energia per a destruir les cèl·lules cancerígenes, 

aquest tipus de tractament també afecta als altres tipus de teixits circumdants al tumor. 

Concretament la dirigida a la zona de la pelvis afecta a les gònades el suficient com per 

a afectar la seua funció. 

La radiació en dones sobre aquesta zona pot afectar els òvuls, cosa que pot causar 

infertilitat o menopausa precoç. Per a evitar aquesta infertilitat s’utilitzaran diferents 

tipus de tractaments. 

La radiació a la zona del encèfal pot tenir conseqüències sobre la fertilitat depenent del 

mètode i la dosis de radiació, es pot veure afectada la glàndula pituïtària. Al veure’s 

afectada podria deixar d’enviar senyals als ovaris per a produir hormones afectant així, 

al cicle ovulatori (10). 

2.2. Càncer i infertilitat 
La fertilitat és la capacitat d’un ésser viu de produir descendència d’una manera 

nombrosa, és el resultat de la interacció de diferents factors tant biològics, com 

culturals, entre altres. 

La fertilitat en alguns tractaments contra el càncer pot disminuir i fins i tot arribar a la 

infertilitat sent aquesta transitòria o definitiva. Els tractaments que poden causar 

problemes sobre la fertilitat són la quimioteràpia, la radioteràpia o la mescla d’ambdós. 

El risc d’infertilitat associat al càncer depèn de diferents factors (11): 

- El tipus i dosis de fàrmac utilitzats. 

- La dosis de radiació administrada i el lloc del cos on es dirigeix. 

- El tipus de càncer. 

- La edat i el sexe del pacient. 

- Si el pacient va tenir problemes de fertilitat abans del tractament contra el 

càncer. 
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Les dones després del càncer, i del tractament tenen de base un 38% menys de 

possibilitats de tenir un embaràs, sense tenir en compte el tipus de tractament i els 

possibles riscs adversos dintre de l’embaràs en el cas que s’aconsegueixi, tenint en 

compte les atrèsies fol·liculars, problemes en el creixement del nadó, etc. (12).  

En el cas dels homes la prevalença d’infertilitat masculina és del 46% en pacients adults 

que han sobreviscut al càncer en la infància enfront al 17’5% d’aquells que no l’han 

passat (13). 

2.2.1. Valoració i maneig de la fertilitat en la població infantil amb càncer 

La preservació de la fertilitat es refereix a les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques 

destinades a protegir la fertilitat dels pacients i s’utilitzen especialment en pacients amb 

càncer que van a requerir un tractament que pot provocar un problema d’infertilitat. Al 

annex 1 trobem una guia de què fer en cada cas de càncer. 

A continuació es detallaran els diferents tractaments de la preservació de la fertilitat 

en població femenina i masculina: 

DONES 

En el cas de les dones hi trobem diferents tractaments (14): 

-Criopreservació d’embrions (única opció considerada fora de l’àmbit experimental). 

-Criopreservació del còrtex ovàric (pacients prepuberals és l’únic). 

-Criopreservació d’ovòcits (només adolescents amb la regla). 

-Transposició ovàrica. 

-Supressió ovàrica. 

HOMES  

En el cas dels homes hi trobem diferents tractaments (15): 

-Biòpsia testicular 

-Aspirat d’epidídim 

-Criopreservació d’espermatozoides  

-Criopreservació de teixit testicular. 
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3. JUSTIFICACIÓ 

Anteriorment s’ha destacat la prevalença del càncer en edat pediàtrica, sent la primera 

causa de mortalitat en pediatria, i la complicació en la que basarem la nostra intervenció, 

la fertilitat. La complicació post-tractament sobre la fertilitat té un alt cost econòmic, 

humà, social, i psicològic sobre els pacients. 

Mitjançant una sèrie d’estudis i qüestionaris s’ha demostrat que un 70-75% de la 

població supervivent del càncer mostra interès en tenir descendència, encara que la 

quantitat de pacients que preserven la fertilitat abans de rebre tractament és reduïda. 

Aleshores s’ha de realitzar una promoció de la preservació de la fertilitat (PF), utilitzant 

aquesta com a prevenció secundària dels diferents tractaments que afecten a la fertilitat 

(16). 

Al mateix temps, segons la guia clínica de la revista “Journal of Clinical Oncology” (17) la 

gent amb càncer està interessada en parlar sobre la possibilitat de preservar la fertilitat. 

Els agents de salut encarregats tant dels adults com dels pacients pediàtrics deuen 

explicar la possibilitat de veure la seva fertilitat afectada abans que el tractament 

comenci i els canvis siguin irreversibles. 

La preservació de la fertilitat sovint és possible, però per a preservar-la, les diferents 

opcions possibles s’han de discutir juntament amb el pacient i tutors legals abans que el 

tractament comenci. Parlar aquest tema en últim terme pot reduir el estrès i millorar la 

qualitat de vida (17). 

És per això que els sanitaris han de conduir a especialistes en reproducció als pacients 

que expressen la voluntat de conèixer les possibilitats de preservar la fertilitat i si es 

dona el cas, de preservar-la. 

Degut a aquesta preocupació per preservar la fertilitat es crea la oncofertilitat. La 

oncofertilitat és un terme paraigua que inclou al mateix temps l’atenció del càncer com 

de la fertilitat dels pacients. Implica la discussió dels risc per a la fertilitat i la PF, així com 

la gestió de les diferents complicacions relacionades (18). 

Arran les dades trobades sobre la preocupació de tenir descendència després d’un 

tractament contra el càncer que afecta la fertilitat, es planteja la següent intervenció 

comunitària per a poder millorar l’angoixa que pot provocar durant i després del 
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tractament aquesta complicació, i així també tenir una guia sobre què fer des de 

primària en referència a la PF en oncologia pediàtrica. 

 

4. PROMOCIÓ D’EDUCACIÓ PER LA SALUT (EpS) 

4.1. Educació per la salut 

La educació per la Salut (EpS) és un procés planificat i sistemàtic d’ensenyança i 

aprenentatge orientat a fer fàcil l’adquisició, elecció i manteniment de pràctiques 

saludables i evitar les pràctiques de risc. L’objectiu principal és la recerca de 

coneixements, actituds, i comportaments dels individus integrants de la comunitat en el 

sentit de la salut positiva. 

Podem dir que la EpS té la finalitat global d’influir positivament en el benestar físic i 

psíquic de la persona (19). 

4.2. Paper de la infermera en la Eps 

El càncer és una patologia que degut al seu mecanisme d’acció, el tractament i les taxes 

de mortalitat; causa: por, dol, negació i ràbia en els pacients. Els diferents professionals 

han d’aprendre a donar suport als pacients i tenir una comunicació efectiva. Ajudar-los 

a acceptar el seu estat, i fer tant les estances hospitalàries com tot el seguiment del 

procés més suportable, i lleuger. Aquí la infermera té un paper molt important, ja que a 

l’hospital és la que més temps passa amb el pacient. 

Per a poder aconseguir altes taxes de PF i de satisfacció de l’usuari envers la sanitat i el 

tractament que es dona, s’ha de donar informació sobre els diferents efectes adversos 

d’aquest, per això el que s’ha de fer és una correcta EpS ja que aquesta situació crea 

molta angoixa, i si es té informació de les diferents opcions aquesta pot disminuir 

considerablement. 

Dins d’aquest món s’han de coordinar diferents especialistes segons el tipus de càncer, 

edat i altres factors com pot ser el sexe. Aquests són els oncòlegs, els oncòlegs de 

radioteràpia, els ginecòlegs oncòlegs, uròlegs, hematòlegs, pediatres oncòlegs, 

cirurgians, infermeres, treballadors socials, psicòlegs, i fisioterapeutes entre altres 

(20,21). 
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Molts pacients i familiars volen participar activament en les decisions presses al voltant 

del seu tractament. Les decisions sobre la PF són complexes i requereixen comprensió 

per part de la família i al mateix temps del professionals, per això és necessària una bona 

comunicació i explicació sobre les últimes tecnologies reproductives i els requeriments 

per a cadascuna, EpS que es pot fer des d’infermeria. 

Pel que fa al paper d’infermeria té un valor important. Els diferents especialistes en 

fertilitat han de ser coordinats d’alguna manera, per això existeix la figura d’infermera 

coordinadora (el equivalent a Espanya seria la gestora de casos (22)) o també 

anomenada administradora, per ajudar al seguiment i a l’atenció aguda. Aquesta 

coordinació entre els diferents especialistes és considerada una derivació dirigida al 

equip que pertoca, cosa que agilitza les respostes i circuits seguits en cada cas (23,24). 

Les aptituds que ha de tenir una infermera que es dediqui a aquesta tipologia de 

pacients han de ser (25): 

-Experiència en les malalties oncològiques, i el efectes adversos que poden causar els 

tractaments. 

- Comunicació efectiva dirigida als pacients pediàtrics. 

-Capacitat per treballar dins d’un equip multidisciplinar. 

-Coneixements sobre com abordar la informació i les inquietuds dels pacients (25). 

Igualment existeix la infermera especialista en pediatria. Aquestes infermeres tenen un 

ampli coneixement del món de la pediatria, encara que la especialitat de pediatria no 

està suficientment valorada.  

En el tema de la fertilitat també té una gran importància la llevadora, aquesta és la 

primera professional infermera a la qual s’acut en cas d’infertilitat femenina. La 

llevadora ha de crear plans de salut i cures, assistint en tots els aspectes, ja siguin 

psicològics, socials, espirituals, i o físics, sempre avaluant el procés i els resultats (26). 

Per últim recordar que existeix la IPA (infermera de pràctica avançada), aquesta és la 

que està avalada per un màster o postgrau, i es forma en alguna especialitat; la llevadora 

amb certificat, la experta en evidència de la pràctica infermera, i la infermera 
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anestesista. S’ha de tenir en compte que està present a alguns països però a Espanya no 

està vigent (27). En aquest cas en concret es podria formar en oncologia pediàtrica. 

 

5. METODOLOGIA DEL TREBALL 

Per a la anàlisis de la situació (etapa 1), la detecció de necessitats (etapa 2), establir les 

prioritats (etapa 3), i el disseny de la intervenció (etapes 5, 6,  7 i 8) sobre la prevenció 

dels problemes de fertilitat en el pacient pediàtric supervivent de càncer s’ha consultat 

la informació en les següents bases de dades: Pubmed, Cinahl Plus, Cochrane, Web of 

Science, i Scopus utilitzant els diferents termes mesh: Neoplasm, nurse rol, Education 

for Health, Fertility Preservation, childhood. 

Com a fonts primàries i per obtenir informació del nostre context s’ha contactat amb el 

CAP onze de Setembre, l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (SJD) (centre de 

referència per als casos detectats a la província de Lleida), amb el servei de pediatria de 

l’hospital Arnau de Vilanova (HUAV) i s’ha consultat les webs de l’Associació espanyola 

contra el càncer (AECC), la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i, la Societat 

Espanyola de Fertilitat (SEF). 

 

6. PROJECTE COMUNITARI 

Una intervenció comunitària pot entendre’s com una sèrie d’accions o influencies 

dirigides a problemes que es manifesten dins dels sistemes i processos socials, que 

incideixen en el benestar psicològic, social i físic dels individus o grups socials. Activitats 

destinades a promoure el desenvolupament de la comunitat mitjançant la participació 

activa (28). 

La intervenció que seguidament es planteja es basa en el disseny i implementació d’un 

programa d’educació per la salut sobre la preservació de la funció fèrtil de nens en edat 

pediàtrica (8-18 anys) a la ciutat de Lleida. Per a poder realitzar-lo es farà una valoració 

dels coneixements anterior i posterior a la intervenció, com també una avaluació 

periòdica dels objectius. 
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6.1. Model d’intervenció en 8 etapes 
Per a elaborar un programa d’educació per la salut es poden utilitzar diferents models o 

teories. En aquesta intervenció utilitzarem el model de planificació en vuit etapes (28).  

El model de planificació d’un programa d’Eps és un procés pel qual un equip disciplinar 

elabora un seguit d’activitats d’intervenció tenint en compte els diferents recursos i 

servicis de què es disposa per a poder assolir un conjunt d’objectius prèviament 

determinats. Durant aquest procés és fonamental tenir en compte les diferents 

dificultats, i anticipar les formes concretes d’avaluació que es van a dur a terme a les 

diferents fases (des del principi de la planificació fins arribar a implementar-la).  

6.1.1. ETAPA 1: Anàlisis de la situació 

Per descriure el projecte començarem amb un anàlisis de les diferents característiques 

de la població, i els diferents recursos que necessitem i dels que disposem per a poder 

fer la intervenció: 

6.1.1.1. Càncer infantil. Epidemiologia 

La IARC (International Agency for Research and Cancer) al 2015 va estimar que la 

incidència de càncer pediàtric arreu del món va ser entre 397000-426000, dels quals 

només 224000 van ser diagnosticats. Aquesta incidència suggereix que un 43% dels 

casos al món no són diagnosticats degut a la falta de recursos d’algunes zones del 

planeta (29,30). Pel que fa a Espanya al 2020 es van detectar 14’7 casos de càncer per 

cada 100.000 nens menors de 15 anys. La Leucèmia amb una incidència de 4’5 casos per 

cada 100.000 va tenir la taxa més alta del país (4). 

 

Figura 2: Nombre de nous casos de càncer al 2020 a Espanya en edat pediàtrica (4). 
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Al llarg del territori català es diagnostiquen 160 càncers (0-14 anys) per cada milió de 

xiquets (6).  

S’ha consultat el Registre Espanyol de Tumor Infantils (RETI-SEHOP), a Catalunya segons 

els centres informants; Hospital Sant Joan de Deu, Hospital Santa Creu i Sant Pau, 

Hospital Universitari Vall d’Hebron (els tres a Barcelona). Es van registrar del 1990-2020 

un total de 4860 nens d’entre 0-14 anys, si ens fixem entre el 2018-2020, les dades més 

recents, trobem que hi ha una incidència de 461, la 3a més alta d’Espanya (6). 

La taxa de supervivència del càncer infantil en les societats amb alts ingressos es major 

al 80%, en canvi en països de ingressos mitjans i baixos la taxa es situa entre el 15 i el 

45%. El fet d’un major nombre de defuncions en països de mitjans i baixos ingressos es 

produeix arran la falta de diagnòstic, els diagnòstics incorrectes o tardans, les dificultats 

per accedir a l’atenció sanitària, l’abandonament del tractament, la toxicitat, i les majors 

taxes de recidives. Pel que fa a Espanya la mortalitat del càncer al 2020 entre 0-18 anys 

va ser de 265 defuncions de tots els casos diagnosticats (31). 

La supervivència en referència al 2016 a Espanya va ser del 84% als 3 anys del diagnòstic, 

i del 81% als 5 anys, la supervivència canvia en funció del tipus de tumor (6). 

 

Figura 3: Nombre de casos de càncer per edat a Espanya (6). 

Les causes del càncer no són conegudes, els estudis presenten que hi ha un 10% dels 

nens que ho pateixen que tenen una predisposició genètica, motiu pel quals s’ha de 

seguir investigant per a conèixer els factors que incideixen en el desenvolupament 

d’aquesta malaltia (32). 
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6.1.1.2. Impacte dels tractaments sobre la fertilitat 

La majoria dels nens amb càncer infantil sobreviuen gràcies a una atenció mèdica eficaç. 

Alguns tractaments causen pocs o cap problema sobre el sistema reproductor, altres en 

canvi poden afectar molt la fertilitat en el futur. 

Els tractaments que poden afectar de manera més important a la fertilitat són la 

quimioteràpia, la radioteràpia i la cirurgia (aquesta última en cas dels genitals o encèfal). 

6.1.1.2.1. Quimioteràpia 

Alguns medicaments de la quimioteràpia tenen més probabilitats d’afectar als òrgans 

reproductors que altres. Els medicaments que tenen més probabilitats d’afectar 

negativament a les gònades són: La ciclofosfamida (Cytoxan), la Lomustina, la 

Ifosfamida, la Procarbazina, el Busulfán, i el Melfalàn. Altres medicaments, com la 

Vincristina i el Metotrexat, solen tenir menys probabilitats d’afectar negativament a la 

fertilitat. Alguns dels medicaments també poden interrompre la menstruació en les 

noies o causar una menopausa precoç (33). 

Diferents estudis histològics en ovaris de pacients tractades amb quimioteràpia 

demostren que aquest tipus de tractament causa la pèrdua de fol·licles primordials i 

atròfia ovàrica, a més també s’ha demostrat que hi ha un conjunt de complicacions en 

el sistema vascular dels ovaris. 

Els agents alquilants que s’utilitzen per a tractar alguns pacients causen un alt risc 

d’infertilitat en les pacients que abans no han pres cap mesura de PF. En el cas de 

compostos a base de platí presenten un risc intermedi d’infertilitat. Els altres tipus de 

agents quimioteràpics tenen un risc baix (veure annex 2, i 3)(34). 

Les cèl·lules dels tubs seminífers del sistema reproductor masculí són les més sensitives 

al dany causat per la gonadotoxicitat dels agents antineoplàstics com és la 

quimioteràpia. Com a resultat d’aquest tractament els pacients joves que es curen del 

càncer sovint sofreixen una prolongada o permanent disminució en els paràmetres de 

l’esperma, o a vegades azoospèrmia i infertilitat. 

Les cèl·lules que més pateixen una disminució de la proliferació són les 

espermatogònies, ja que són les cèl·lules testiculars més sensibles a aquests agents. El 

resultat de la mort d’aquestes cèl·lules resulta en la pèrdua dels diferents estadis de la 
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germinació dels espermatozoides, conseqüentment amb una disminució del recompte 

d’esperma (35). 

En el cas de les dones després del tractament amb quimioteràpia trobem que  en general 

hi ha un 48% amb fallada ovàrica, aquesta dada dependrà de cada tractament i del tipus 

de càncer (36). 

En el cas dels homes la prevalença de infertilitat masculina és del 46% en pacients adults 

que han sobreviscut al càncer en la infància enfront al 17’5% d’aquells que no l’han 

passat (13). 

6.1.1.2.2. Radioteràpia 

La radioteràpia pot danyar els testicles i els ovaris. Ho pot danyar la que es centra en la 

zona pelviana (el abdomen, la medul·la espinal, o la pelvis) o al voltant, també a l’encèfal 

(al hipotàlem), o si és de tot el cos. Aquesta radiació pot provocar danys irreversibles a 

l’esperma o als òvuls. A més la radiació a l’abdomen, pelvis, o tot el cos pot afectar el 

funcionament de l’úter i fer difícil que el embaràs es dona a terme.  

Aquest tractament pot interrompre o afectar la menstruació, en el cas dels nens pot 

reduir el recompte i la mobilitat dels espermes. El conjunt d’aquests problemes poden 

ser permanents o poden desaparèixer després del tractament, a més la radiació en 

algunes zones de l’encèfal també pot afectar la fertilitat, afectant als cicles de les 

cèl·lules sexuals (33). 

En els pacients prepuberals, la fallada del desenvolupament puberal pot ser el primer 

signe de fallada gonadal. Segons la dosi de radioteràpia trobem un percentatge 

d’afectació (veure annex 4).  

En el sexe femení tots els òrgans reproductius poden sofrir danys si hi ha irradiació 

directa, però també poden sofrir danys en el cas que la radiació sigui dispersa. El grau i 

persistència del dany ovàric està influenciat directament per la reserva ovàrica i l’edat 

en el moment del tractament. Per exemple una dosis de 2Gy aplicada a les gònades pot 

destruir més del 50% de la reserva fol·licular. Segons la dosis augmenta o disminueix el 

risc d’infertilitat. 
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En el cas de radiació a la vagina pot desencadenar en problemes sexuals com són pèrdua 

de lubricació, deteriorament anatòmic, o estenosis vaginal entre altres. En el cas de 

l’úter pot provocar fibrosis, restricció del flux sanguini, i dany anatòmic.  

En el cas del sexe masculí  per una part la espermatogonia és extremadament sensitiva 

a la radiació independentment de l’edat. Per un altra part les cèl·lules de Leydig 

(productores de testosterona) són extremadament sensitives a la radiació abans de la 

pubertat, aquestes es fan més resistents en l’edat adulta i encara que hi hagi 

azoospèrmia la producció de la testosterona pot seguir present (37). 

6.1.1.2.3. Trasplantament amb cèl·lules mare 

La teràpia amb cèl·lules mare s’utilitza per a restaurar aquestes cèl·lules quan la medul·la 

òssia ha sigut destruïda ja sigui per malaltia, quimioteràpia o radiació. Depenent d’on 

provenen les cèl·lules mare són: transplantament de la medul·la òssia, de cèl·lules mare 

de sang perifèrica o de sang del cordó umbilical, totes englobades dins de cèl·lules mare 

hematopoètiques. 

En un transplantament típic s’administren dosis molt elevades de QMT, a vegades 

juntament amb radioteràpia per a eliminar totes les cèl·lules cancerígenes. S’eliminen 

les cèl·lules mare de la medul·la (mieloablació). Al cap d’uns dies s’infonen les cèl·lules 

mare per a que reemplacen a les que s’han destruït, per a que es creen noves cèl·lules 

sanguínies sanes (38). 

Des del Gener del 2000 al Gener del 2016 un total de 56000 trasplantaments es van dur 

a terme en nens, i adolescents, açò es tradueix en 3500 trasplantaments a l’any, un 

mitjana de 10 pacients pediàtrics al dia a Europa. D’aquests trasplantaments el 29% van 

rebre autotrasplantaments, l’altre 71% van ser per trasplantaments al·logènics. 

En tots els pacients que reben trasplantaments de cèl·lules mare que sobreviuen a la 

malaltia una de les majors seqüeles que es produeixen és la infertilitat. Els problemes 

d’infertilitat són proporcionals al tipus de malaltia de base, i al tipus i dosis de la 

radioteràpia o la quimioteràpia d’abans del trasplantament (39). 

Les dades ens diuen que menys del 5% dels trasplantats en la infància o adolescència 

refereixen tenir fills després del procediment. Un estudi realitzat per Dyer et al. (40) en 

421 adults supervivents de trasplantaments al·logènics només el 3% d’aquests van tenir 
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descendència després del tractament, mentre que el 22% en aquest moment estaven 

intentant concebre’ls sense èxit. 

Un altre estudi de cohorts de 344 pacients amb una mitjana d’edat de 19 anys amb 

transplantaments a l’edat pediàtrica presentaven en el cas dels homes un 69% de 

deteriorament de la fertilitat, i en el cas de les dones un 83% (41). 

6.1.1.3. Diagnòstic i seguiment del pacient pediàtric. Tractament per a PF. 

Pel que fa al diagnòstic i seguiment dels pacients pediàtrics a Lleida, aquests una vegada 

són diagnosticats de càncer passen a ser part dels pacients de l’hospital Sant Joan de 

Déu ja que és el referent a nivell de Catalunya de pediatria. Entre el servei de pediatria 

de l’HUAV, i el de SJD hi ha una coordinació a nivell assistencial, pel que fa al tractament 

oncològic, les seues cures i les decisions terapèutiques. La feina des de l’HUAV és a nivell 

clínic de cures i tractaments assistencials de menor dificultat, un exemple podria ser el 

fer una transfusió de sang a un nen que té dèficit d’algun component sanguini ja sigui 

pel càncer o pel tractament que se li administra a Sant Joan de Déu de Barcelona.   

En relació al tractament per a PF, a nivell internacional trobem guies a nivell clínic sobre 

la PF com pot ser la “Fertility preservation for female patients with childhood, 

adolescent, and Young adult cancer: Recommendations from the PanCareLIFE 

Consortium and the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline 

Harmonization Group” (42).  

Pel que fa a Espanya, a la Comunitat Valenciana es troben dades de les diferents 

intervencions emprades per a la possibilitat de mantenir la funció reproductiva després 

del tractament, sent aquestes intervencions molt més prompte i prevalents en les noies, 

i també molt més freqüents degut a la prevalença de casos d’infertilitat posteriors, ja 

que les noies naixen amb tots els fol·licles primaris desenvolupats, i en el cas dels homes 

no naixen amb els fol·licles primaris (43). 

Al pla d’oncologia de 2017-2020 a nivell estatal és troben diferents “propòsits” d’una 

millora de la rapidesa del diagnòstic per part de primària, i diferents tasques que s’han 

de coordinar per a que es facin des de primària i que no sigui un procés tant traumàtic. 

Pel que fa al possible efecte secundari del tractament com es la infertilitat, no 

s’anomena res, ni a primària, ni a nivell hospitalari (44). Igualment, es descriu que 
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aquesta ha de ser abordada però sense planificar cap procediment, ni protocol a seguir 

en cada cas, sinó que ha de ser a criteri del facultatiu que porta el cas, i decisió del 

pacient i familiars. 

Actualment, en Catalunya no hi un circuit establert referent a la PF en infants i 

adolescents amb patologia oncològica a nivell hospitalari o d’atenció primària. La 

responsabilitat i decisió de comunicar als pacients la possibilitat d’una pèrdua de la 

fertilitat i de la seva possible correcció recau sobre l’especialista que porta al pacient.  

Campbell et al. (37), van trobar que menys del 35% dels oncòlegs de pediatria estaven 

familiaritzats amb les diferents pautes. Al 2016 només el 28% es va coordinar amb el 

servei d’endocrinologia i preservació de la fertilitat per a preservar la fertilitat dels 

pacients pediàtrics oncològics. 

Quan s’ha preguntat als experts si  es fa una consulta per a explicar les diferents opcions 

de preservació de fertilitat responen que en la gran majoria dels casos no es fa ja que la 

major preocupació és tractar el càncer, i algunes de les seqüeles no es tenen en compte 

fins que apareixen i causen el problema. A més el fet d’explicar les possibilitats de PF 

recau finalment en el facultatiu, que serà qui ho decidirà. En molts casos molts 

especialistes no li donen importància (35,37,39). 

Aleshores el que es buscaria es crear un programa per a corregir aquesta falta de 

coneixement dels pacients i la seva família, i poder donar l’oportunitat de seguir un 

tractament de PF en el cas que volgueren, disminuint així les possibles conseqüències 

psicològiques dels pacients que seran sotmesos a un tractament gonadotòxic. 

6.1.1.4. Àmbit d’estudi, població diana i coordinació assistencial existent 

El programa d’educació per la salut que es presenta en aquest treball va dirigit a tots 

aquells pacients pediàtrics de la província Lleida diagnosticats de càncer que poden tenir 

problemes de fertilitat en un futur degut als diferents tractaments, i als seus 

pares/familiars. En aquest moment la incidència exacta a Lleida no és coneguda, però 

com s’ha dit anteriorment la incidència a nivell de Catalunya entre 2018-2020 en nens 

entre 0-14 anys és de 461 casos. 

Per a participar s’han establert uns criteris d’inclusió: 
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-Pacients pediàtrics de Lleida de 8 a 18 anys. 

-Pacients diagnosticats de qualsevol càncer. 

-Pacients que poden tenir futurs problemes de fertilitat degut al tractament. 

-Pacients amb capacitats físiques i intel·lectuals per a rebre coneixements i habilitats. 

-Participants que tinguin el consentiment informat firmat pels tutors legals. 

Per a contactar amb els diferents pacients que presenten aquesta situació i que poden 

veure en perill la seva funció reproductiva  degut al càncer o al tractament es demanarà 

als hospitals referents en oncologia (Vall d’Hebron, i Sant Joan de Déu de Barcelona) que 

quan es diagnostiquen als nens i adolescents se’ls informe que existeix aquest programa 

i la manera de contactar en el cas que estiguin interessats.  

En relació a la coordinació entre els diferents nivells assistencials, des de l’hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona trobem que hi ha un projecte anomenat “Vincles” (45). Des 

de l’hospital es contacta amb el diferents centres d’atenció primària per a millorar el 

tracte amb el pacient, i fer un seguiment més complert de cara al pacient. El problema 

amb el que ens trobem és que aquest projecte està dirigit a moltes malalties però el 

càncer no és una d’elles. Aleshores s’hauria de contemplar per a un futur la possibilitat 

d’ampliar les patologies, i fer un seguiment més exhaustiu als infants i adolescents 

conjuntament amb primària (45).  

6.1.1.5. Professionals implicats  

La professional responsable de la intervenció i implicada majoritàriament en realitzar 

l’educació sanitària (ES) serà la infermera experta en oncologia, i fertilitat, que 

actualment no hi és a l’hospital Arnau de Vilanova. Com s’ha anomenat anteriorment el 

paper d’infermeria pot variar molt entre països, i a més aquesta té diferents funcions. A 

destacar tenim dos perfils de professionals com són la infermera coordinadora, i la 

infermera referent que en aquests moments no està vigent a Espanya. Per suplir aquesta 

mancança és proposarà que una de les infermeres del servei de pediatria es formi en 

oncologia pediàtrica, per exemple participant en el màster d’infermeria pediàtrica en 

oncologia de la TECH (46) (buscant crear la figura de la infermera de pràctica avançada). 

Així mateix ens trobem que les infermeres no fan EpS en la PF dins del servei d’oncologia, 
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per això també serà feina dels diferents professionals de la intervenció fer EpS de la PF 

per a millorar tots aquests coneixements. 

En alguns estudis s’ha pogut observar que en aquesta tipologia de pacients és millor 

abordar-ho des d’un punt de vista multidisciplinar, per això per a fer els diferents tallers 

es contarà amb la participació de diversos professionals com són; la infermera, el metge 

ginecòleg que formi part de l’equip de professionals responsables del tractament de PF 

de centres públics o concertats, i el farmacèutic o radiòleg oncològic de l’hospital Sant 

Joan de Déu. 

6.1.2. ETAPA 2: Identificar les necessitats i problemes de salut. 

Les necessitats existeixen quan el que es considera normal i el que es percep no 

coincideixen; per això s’expressa la diferencia entre el que es considera òptim i l’estat 

actual i real. 

Pel que fa a problema de salut es considera aquell estat o procés relatiu a la salut, 

manifestat per una persona, família o comunitat. Aquests afectaran amb un grau i 

durada variables sobre el funcionament global de la persona (47). 

L’impacte del càncer infantil en els pares i mares sol ser especialment intens. Viuen molt 

de prop el tractament i els seus efectes secundaris i, a més deuen assumir que no hi ha 

garanties al 100% de que el nen es curi. Aquesta situació la poden arribar a portar amb 

ràbia i impotència, molts d’aquests tenen simptomatologia ansiosa o fins i tot depressiva 

però en molts casos no ho verbalitzen perquè pensen que és un tema menor comparat 

amb la malaltia del seu fill (48). 

Pel que fa la vida diària hi ha una descompensació en els horaris i dinàmiques ja que a 

vegades passen molts dies a l’hospital, afectant la vida diària. La relació matrimonial en 

alguns casos pot arribar al divorci. En certs casos es poden sentir culpables per no fer 

cas al fill en algun moment, i en altres es tendeix a la sobreprotecció, impedint certes 

activitats, esports o aliments al nen o adolescent que ho pateix (48). 

Els germans poden tenir des d’un paper adult sobreprotector fins un paper de cels 

perquè els pares estan més per l’altre fill. En la majoria dels casos tenen por del que 

pugui passar (48). 
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Pel que fa al nen es poden desencadenar una sèrie de problemes emocionals a llarg 

terme; podent incloure ansietat, depressió, i temor a la reaparició del càncer. Alguns 

supervivents eviten l’atenció mèdica degut a emocions i records difícils. Un dels 

problemes que poden aparèixer són els càncers secundaris, destacant el de pell, mama 

i tiroides. 

Aproximadament més del 70% dels supervivents de càncer infantil desenvoluparan 

alguna complicació crònica, i des de un 20% al 80% podrà experimentar una complicació 

severa, incapacitant o que requereix tractament de per vida durant la resta de la seva 

vida. 

Entre els efectes a llarg terme en els supervivents podem destacar la infertilitat, efectes 

cardiotòxics, complicacions òssies, efectes cognitius, psicosocials, problemes de 

creixement i alteracions tiroidals (49).  

La fertilitat com hem dit anteriorment es pot veure afectada per la radioteràpia, la 

quimioteràpia i per el transplantament de cèl·lules mare, per a poder solucionar aquests 

problemes deuríem utilitzar una de les diferents formes de PF que s’anomenen 

anteriorment i s’explicaran durant la intervenció amb els pacients. 

Els nens i adolescents diagnosticats recentment es centren en la supervivència i altres 

preocupacions a curt terme. La situació de trobar-se davant un diagnòstic potencialment 

mortal, a més de passar el complex procés de desenvolupament físic i emocional normal, 

es busca la seva independència. Aquesta recerca de la independència es reflexa en el 

desig dels adolescents d’esdevenir un component actiu de la entrevista sobre les 

diferents possibilitats de preservació de la fertilitat, independentment de qui decideix la 

decisió final. Els adolescents perceben la fertilitat com un factor important de les 

relacions amoroses, sexuals, i del matrimoni, i desitgen tenir la possibilitat de ser pares 

en un futur, inclús si la paternitat no es considera abans de diagnosticar (50).  

El nostre principal problema segons la diferent bibliografia consultada, i les diferents 

dades estadístiques, és el problema d’infertilitat causat pel càncer i els diferents 

tractaments que poden afectar als malalts, i conseqüentment la falta de coneixements 

dels pacients sobre les diferents opcions disponibles per a la PF. 
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La necessitat amb que ens trobem és la falta d’informació per part dels pacients i 

familiars envers a les diferents possibilitats de preservar la seva fertilitat en el cas que el 

tractament o la malaltia mateixa causen problemes sobre la fertilitat. Hi trobem 

evidència que molts pacients i les seues famílies no estan satisfets en la informació 

donada pels sanitaris sobre la possibilitat de PF. Concretament en la informació sobre 

els riscs, opcions de preservació i alternatives (42). 

El 30-60% dels supervivents de càncer refereixen que no van rebre informació sobre la 

fertilitat prèvia al inici del tractament. Menys del 10% dels pacients oncològics acaben 

preservant la fertilitat abans de l’inici de la quimioteràpia, el que no té coherència degut 

a que el 80% dels pacients i famílies refereixen interès per conèixer les possibilitats i 

actuar al respecte, a més al nostre país hi ha gran disponibilitat d’unitats de reproducció, 

i gran facilitat per a derivar, cosa que faria pensar que la taxa de PF deuria ser més gran. 

Encara que la implicació per part dels professionals es vegi incrementada cada any es va 

fer una enquesta a nivell estatal (50 membres de la societat espanyola de Hematologia 

i/o Oncologia que representaven el 82% dels centres que tenen més pacients). Es va fer 

per a saber quina quantitat d’especialistes aconsellaven, derivaven o no feien res 

respecte a la PF i els resultats van ser els següents: 

- El 78% dels facultatius enquestats refereix saber quins són els diferents efectes 

que tenen aquests tractaments sobre la fertilitat dels pacients. 

- El 76% no coneix cap guia pel que fa a la PF dels nens i adolescents. 

Pel que fa al moment de donar la informació sobre els diversos problemes que pot 

ocasionar açò trobem diferents opinions: 

- El 14% pensa que s’ha de fer en l’entrevista de diagnòstic. 

- Diàriament al seu treball hi ha un 12% de facultatius que només els envien en el 

cas que els afectats estiguin interessats en la PF. 

- Un 12% mai deriven als pacients amb càncer a aquestes unitats de fertilitat i 

reproducció. 

- El 38% només els enviarà en el cas en que aquests pacients estiguin a la pubertat. 

- I un 34% només envien als pacients que rebran tractament amb altes dosis 

gonadotòxiques (51). 
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Aleshores arribem a la conclusió que els pacients i les famílies tenen problemes sobre el 

que fa a la coneixença dels diferents tractaments als que es poden sotmetre, per això 

trobem les dades anteriors en que hi ha molts pocs pacients que opten per la PF abans 

de començar amb el tractament. 

6.1.3. ETAPA 3: Establir les prioritats. 

Aquesta etapa s’utilitza per a ordenar i analitzar el conjunt d’informació que s’ha 

exposat anteriorment per a poder decidir què és més important i necessari en el cas de 

la PF en població infanto-juvenil. 

La fertilitat dins de la nostra societat és un factor important ja que molta gent en algun 

moment de la seua vida vol tenir fills, o si més no tenir la possibilitat que aquest fet es 

faci realitat ja que mai es sap quines seran les teves voluntats futures.  

Com s’ha explicat anteriorment hi ha un alt grau de desinformació pel que fa als pacients 

pediàtrics i familiars, per això en aquest programa ens centrarem en disminuir aquesta 

manca de desinformació que pateixen una gran part dels afectats, que en molts casos 

els causa angoixa i preocupació. 

Segons el conjunt de dades i informació obtinguda dels diferents ítems cercats, les 

diferents prioritats pel que fa a la PF del pacients pediàtrics en càncer són els següents i 

estan relacionats amb la falta de coneixements amb diferents aspectes (50): 

- Els cicles de les cèl·lules sexuals en pacient pediàtric. 

- Coneixement per part dels pacients de l’afectació sobre els òrgans i cèl·lules 

sexuals segons. 

- Donar a conèixer les diferents possibilitats de preservació de la fertilitat dels 

pacients. 

- Explicar als pares les diferents opcions per a que puguin triar si en volen utilitzar 

alguna, juntament amb els seus fills. 

- I per últim els pares mostren insatisfacció per la falta d’informació. 

Les diferents activitats que formaran part d’aquest programa d’educació per la salut es 

podran ampliar o canviar en funció de la falta de coneixements dels pacients, o de les 

necessitats d’aquests que s’identificaran a la primera sessió informativa. Per això ens 

ajudarem de l’enquesta realitzada en la primera sessió informativa (annex 5) per a 
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enfocar la intervenció, i incidir en els aspectes on trobem una major falta de 

coneixements, personalitzant el contingut de la intervenció a cada cas.  

Al igual que les fites a curt terme són importants al moment del diagnòstic, els estudis 

qualitatius indiquen que els problemes de fertilitat afecten de manera significativa a la 

futura qualitat de vida dels pacients que sobreviuen al càncer (50).  

6.1.4. ETAPA 4: Crear objectius i mètodes. 

Objectiu general 

Avaluar l’efectivitat del programa d’Eps sobre la preservació de la fertilitat en els 

pacients pediàtrics oncològics en la millora de coneixements.  

Objectius específics 

-Determinar el nivell de coneixements dels participants a l’iniciar el programa. 

-Millorar el conjunt de coneixement dels pacients i familiars envers les opcions 

disponibles de PF. 

-Avaluar la satisfacció dels participants amb el programa. 

6.1.5. ETAPA 5: Establir activitats i recursos. 

Les sessions d’aquest programa es faran de forma presencial i telemàtica depenent del 

professional que la realitza i de la sessió, en el cas que hi hagi diferents pacients les 

sessions es faran grupals. En el cas que els pacients no coincideixin amb cap altre pacient 

que també ha sigut diagnosticat es faran individuals degut a que aquestes sessions es 

programaran en l’interval de temps entre el diagnòstic i la pressa de decisions en relació 

a l’adopció de mesures sobre la PF.  

Les sessions presencials seran la de presentació, la que es farà sobre els cicles de les 

cèl·lules sexuals i els genitals, i la de les diferents opcions terapèutiques. La que es 

realitzarà de manera telemàtica serà la que es farà amb el farmacèutic o radiòleg de 

Sant Joan de Déu. 

En relació als diferents mètodes que es faran servir, tots ells facilitaran la participació 

dels assistents. Es faran servir la pluja d’idees (s’obtenen gran varietat d’idees en poc de 

temps, estimula la creativitat, permet desbloquejar al grup davant un tema, obtenció de 
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major nombre de solucions) (52), la simulació (disminució del temps d’aprenentatge, es 

fa en un entorn segur, s’aprèn dels errors, permet corregir la falta d’experiència)(53). El 

kahoot (són més dinàmics, incrementen l’atenció, ajuda a l’aprenentatge, és més 

motivador, visió renovada sobre la docència) (54), i la classe inversa (el protagonisme 

passa als alumnes, consolidació de coneixements més duradora, manera d’aprendre 

flexible, la motivació dels alumnes augmenta) (55).  

La sessió informativa serà realitzada per la professional d’infermeria que serà 

l’encarregada de donar la benvinguda als participants al programa, explicaran en que es 

basa i com es desenvoluparà en cas que vulguin formar part. 

La segona sessió serà la d’explicació dels cicles de les cèl·lules sexuals i els genitals. 

Aquesta també la farà infermeria i anirà dirigida als pacients oncològics que participin. 

La tercera la realitzarà el farmacèutic de l’hospital Sant Joan de Déu, o radiòlegs que 

faran el tractament, que seran els encarregats d’explicar el funcionament dels diferents 

tractaments, concretament es centrarà en el que estiguin rebent els participants i 

explicarà els possibles efectes adversos. 

La quarta sessió es realitzarà amb una ginecòloga referent del servei de reproducció 

assistida de referència de Lleida, per a explicar de manera detallada els avantatges i 

desavantatges de cadascun dels possibles tractaments per a la PF en pacients oncològics 

pediàtrics, i quines són les diferents vies per a recórrer a aquest mètodes.  

Finalment es realitzarà una per als pares sobre els diferents mètodes de PF degut a la 

diferència en el grau de coneixements i enteniment dels pares amb els fills, i s’explicarà 

de manera més complexa donant sempre l’opció de resoldre dubtes. 

A més a més abans de implementar el programa és crearà un fòrum obert per a 

compartir experiències i preguntar dubtes. En aquesta plataforma hi haurà comunicació 

entre gent que ja hagi passat per aquest moment, entre gent que ho estigui passant i 

també, entre diferents professionals de la salut com són el metge, la infermera, i el 

farmacèutic per a resoldre dubtes que no són vivencials (als que no podrien respondre 

participants anteriors a l’estudi). Aquest fòrum continuarà obert després de la 

intervenció per a futurs participants, i per si fa falta resoldre algun dubte després de 

passar el càncer. 
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Seguidament es descriuran les sessions informatives identificant els objectius, mètodes, 

contingut i recursos. 

Sessió informativa: Què puc fer per a preservar la fertilitat? 

Localització: Consulta externa HUAV Destinataris: Pacients i pares 

Objectius: -Presentar el programa als pacients i famílies. 

-Pactar uns horaris depenent de l’inici del tractament. 

-Motivar per a evitar possibles efectes adversos psicològics a llarg terme. 

Mètode: Sessió informativa del programa d’educació per la salut. 

Descripció: S’explicarà perquè em volgut introduir a aquests pacients al programa 

d’educació per la salut. 

Seguidament es preguntarà sobre quins coneixements tenen sobre la fertilitat, el 

sistema reproductor i les cèl·lules sexuals, els efectes adversos del tractament i les 

possibilitats de PF; per així poder decidir en quins aspectes incidir més (es passarà un 

qüestionari) (annex 6). 

Finalment després d’explicar el programa, i preguntar sobre els coneixements es 

pactarà el cronograma amb els que decideixen participar al programa. 

Recursos econòmics:  0€ (qüestionari 

online). 

Recursos materials: Sala de reunions 

HUAV 

 

Activitat 1: Presentació anatomia reproductora i cicles de les cèl·lules sexuals 

Localització: Aula simulació FIF Destinataris: Població pediàtrica de la 

intervenció 

Objectiu: Ensenyar als participants els genitals, i els cicles de les cèl·lules sexuals. 

Mètode: Seminari de simulació que proporcionarà la informació necessària per a que 

els pacients sàpiguen com funciona el aparell reproductor i les cèl·lules sexuals. 

Descripció:  Els infermers expliquen l’objectiu d’aquesta activitat. Es donarà a cada 

participant una figura en 3D del seu aparell reproductor.  

Mitjançant un suport audiovisual una infermera explicarà l’anatomia genital i com es 

formen les cèl·lules sexuals i el seu recorregut. 
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Els nens que seran els protagonistes d’aquesta activitat tindran la tasca de muntar els 

genitals en 3D des de les seves parts dividides fins a formar la totalitat, a més també 

construiran el cicle de les cèl·lules sexuals i la seua funció. Es resoldran dubtes i 

preguntes. 

Recursos econòmics: 80€ (per maqueta). Recursos materials: FIF, ordinador i 

projector, suport audiovisual, simulador. 

 

Activitat 2: Efectes dels tractaments sobre la fertilitat 

Localització: Telemàtica Destinataris: Pares i fils de la població 

pediàtrica de l’estudi 

Objectiu: -Explicar les RAM sobre la fertilitat després del tractament amb 

quimioteràpia, o teràpia mare. 

-Explicar les RAM sobre la fertilitat després de la radioteràpia. 

Mètode: Sessió telemàtica amb el sistema flipped learning (56). 

Descripció:  Els participants de l’estudi juntament amb els seus pares abans de la 

sessió s’hauran de llegir una presentació power point realitzada per un farmacèutic i 

un radiòleg de l’hospital Sant Joan de Deu on s’explicarà tot el que pot suposar per a 

la fertilitat el fet d’exposar-se a aquest tipus de tractament.  

Es passarà un qüestionari on els pacients apuntaran els dubtes que els han sorgit i els 

diferents ítems que es poden canviar. 

Els pacients s’hauran d’apuntar els diferents dubtes i preguntes que els sorgeixin quan 

llegeixin el document. Al fer la sessió telemàtica es farà una sessió de preguntes i 

respostes i s’aprofitarà per incidir en aquells aspectes que no han entès i que quedin 

les coses clares. 

Recursos econòmics: 0€ Recursos materials: Power point, Tablet o 

ordinador i sistema de videoconferència. 

 

Activitat 3 i 4: Possibilitats terapèutiques en la PF 

Localització: Consultes externes 

ginecologia HUAV 

Destinataris: Pacients pediàtrics i pares 
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Objectiu: Donar a conèixer les diferents possibilitats terapèutiques per a preservar la 

fertilitat que tenen els diferents participants del programa. 

Mètode: Classe magistral de les diferents opcions de preservació de la fertilitat 

oncològica pediàtrica 

Descripció: En aquesta activitat es faran dues sessions, una per als pacients i una per 

als pares ja que el nivell de cultura i coneixements no és el mateix i ho podem explicar 

de diferent manera.  

En aquest cas ginecòlegs de l’HUAV faran sessions informatives als participants en el 

programa per a que puguin saber quines són les diferents opcions terapèutiques i que 

puguin resoldre els diferents dubtes que sorgeixin. 

Recursos econòmics: 0€ Recursos materials: Consulta ginecologia HUAV 

 

6.1.6. ETAPA 6: Implementació de la intervenció. 

Per a captar als diferents participants es programarà una visita als 2 dies del diagnòstic 

del càncer. En aquesta sessió se’ls explicarà als pacients que estiguin dins d’aquests 

criteris, en que consisteix el programa d’educació per la salut, perquè es realitza i com 

s’organitza. Es passarà un qüestionari en el que s’avaluaran els coneixements dels 

pacients per a poder adequar de la manera més entenedora el contingut del programa. 

En cas que els pacients i els seus tutors legals estiguin interessats en participar han de 

firmar el consentiment informat per poder participar (annex 6). 

Degut a que ens trobem davant d’una malaltia que quan abans es comença el 

tractament millor pronòstic té, haurem de fer una intervenció el més ràpid possible, 

aleshores  la durada del programa serà curta ja que la intervenció en cas de voler PF s’ha 

de fer abans del tractament ja que sinó després serà massa tard. 

Després de la primera visita de presentació la família ens comunicarà la seva decisió, i 

en el cas que decideixin utilitzar algun tipus de preservació de la fertilitat es concretaran 

les dates en funció de quan els han dit que començaran el tractament i així es podrà 

decidir si segueixen algun mètode de preservació. 

Per lo general es farà durant dues setmanes per a no interferir en el començament del 

tractament, però en cas que sigui necessari es faria de manera més ràpida per a poder 
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triar que fer i reduir les conseqüències psicològiques en un futur. Les diferents activitats 

escollides per a fer la EpS són determinades tenint en compte aspectes que s’han de 

tenir en compte (57,58): 

-La motivació i la participació activa són les maneres que més apropen als usuaris a 

l’obtenció del propòsit d’EpS. És molt important dins de la ES, ja que el pacient ha de 

sentir-se protagonista. Ja que  si hi ha més motivació per part dels pacients tindran més 

interès per fer el programa. 

-Si es coneix a l’individu i circumstàncies és possible una acció eficient; ja que aquestes 

fan que l’individu actuí d’una manera determinada. 

-La informació és un punt clau per a que de forma activa els participants entenguin i de 

forma activa actuïn sobre la seva salut. 

-Al acabar el programa és important que els participants tinguin un fullet informatiu 

sobre les diferents opcions disponibles per preservar la fertilitat. 

A més es realitzarà un calendari per a cada participant; el fet de fer un calendari per a 

cada participant és degut a que cada tipus de càncer té un inici de tractament abans o 

després depenent del tipus i a més, s’ha de tenir en compte també les opcions de PF que 

es farien abans de començar el tractament. 

6.1.6.1. CRONOGRAMA 

Aquest programa d’Eps és de vital importància dur-lo a terme en el temps que hi ha des 

del diagnòstic de la malaltia fins al començament del tractament, ja que en el moment 

en que es comença el tractament comencen els problemes a nivell de funció genital i ja 

no podem actuar per a preservar la fertilitat. 

Seguidament realitzarem el horari per a un exemple de pacient. En aquest cas l’exemple 

que utilitzarem és el d’una nena que li van diagnosticar càncer i va estar dos mesos per 

a començar el tractament, aleshores farem la intervenció ràpidament per a que en 

aquests dos mesos pugui decidir si vol preservar la fertilitat i en cas afirmatiu que li doni 

temps a fer-ho (59).  

Després de la primera entrevista informativa si volen participar se’ls donarà la 

possibilitat d’entrar al fòrum, poder veure el contingut i durant aquest període de temps 
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fer preguntes si ho creuen oportú. Al finalitzar seguiran tenint accés ja que així podran 

ajudar a pares i pacients nous, i en el cas que s’hagi superat el càncer també es podrà 

explicar l’experiència per part dels pacients de la seva fertilitat post tractament. 

 

O Diagnòstic càncer 
O Sessions del programa d’EpS 
O Començament tractament 

 

 

6.1.6.2. PRESSUPOST 

El cost del material fungible l’assumirà el Hospital Arnau de Vilanova ja que en aquest 

espai també es fan activitats semblants, i aquest programa s’afegiria a l’oferta de 

programes d’EpS dirigits al col·lectiu pediàtric. 

6.1.7. ETAPA 7 i 8: Avaluació i seguiment. 

Al realitzar tot el programa d’educació sanitària té gran importància avaluar els canvis i 

conseqüències per a poder comprovar que els objectius preestablerts s’han completat, 

per a fer-ho hi ha tres tipus de avaluacions: 

- Avaluació formativa: és aquella que duem a terme abans de l’inici de la 

implementació del programa d’EpS i que ens permet assegurar que l’aplicació 

d’aquest i el compliment dels objectius sigui el més òptim possible. 

Aquesta necessitat es farà durant la segona i tercera etapa del programa, en la cerca i 

priorització de necessitats. 

En el primer cas s’ha fer una recerca bibliogràfica per saber quines necessitats presenten 

els pares i els pacients als que va dirigit el programa, cosa que ens ha ajudat a saber que 

prioritzar.  

- Avaluació o seguiment del procés: En aquesta s’avaluen les activitats 

programades, sense tenir en compte els resultats, i es fa al llarg de totes les 

Figura 4: Cronograma de la intervenció. 
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etapes, abans de passar a la següent. Ens permet saber les coses que estan 

funcionant i les coses que no per a modificar i optimitzar l’aplicació del 

programa. 

Sessió 1. Sessió informativa: Aquesta s’avaluarà mitjançant la participació, l’interès i 

l’assistència dels diferents participants durant tot el programa. 

Sessió 2. Presentació anatomia reproductora i cicles de les cèl·lules sexuals: Els 

objectius s’avaluaran amb un joc on els participants hauran de demostrar els seus nous 

coneixements. 

Sessió 3. Efectes dels tractaments sobre la fertilitat: El facultatiu i el farmacèutic 

avaluaran al final de la sessió l’interès i els coneixements que han adquirit gràcies al 

mètode flipped learning. 

Sessió 4. Possibilitats terapèutiques en la PF: Per avaluar si els participants han assolit 

els coneixements explicats es passarà un kahoot per a comprovar-ho. 

- Avaluació sumatòria: En aquesta s’avalua la consecució dels objectius i si han 

aconseguit canvis als determinants del problema de salut desitjats (avaluació del 

resultat) que en aquest cas ha sigut la falta d’informació. 

 En funció de l’objectiu s’utilitzarà un procediment o un altre: 

La millora dels coneixements s’avaluaran amb una enquesta final, que serà la mateixa 

que la primera del programa per a veure si han millorat el coneixements que se’ls van 

preguntar inicialment.  

La satisfacció amb el programa s’avaluarà mitjançant l’acceptació i valoració positiva 

dels pacients que formen part del programa, també es tindrà en compte la opinió de la 

institució i els diferents professionals que formen part. L’últim dia els participants 

ompliran una enquesta per a avaluar la satisfacció amb l’organització i la intervenció. 

A més es recopilarà l’assistència al programa per avaluar-la. 
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7. ASPECTES ÉTICS I LEGALS 
Pel que fa als participants disposaran de la informació referent al programa, sobre les 

possibles adversitats i beneficis que es puguin derivar del programa. Podent realitzar 

una comprensió acurada tant dels pacients com dels pares. 

Es firmarà un consentiment informat que anirà junt a un document que els explicarà els 

diferents dubtes que els puguin sortir, i s’atorgarà la possibilitat de resoldre els dubtes 

durant la primera sessió informativa. 

La informació extreta durant el estudi serà confidencial. A més es seguiran els principis 

de bioètica; beneficència, autonomia,  no maleficència i justícia. 

El de beneficència és el més evident i el que hem de buscar per fer el bé al pacient i 

societat, el de no maleficència que busca no fer mal, sempre s’han de prioritzar els 

beneficis als riscos. 

El d’autonomia és aquell que ha de buscar la capacitat del malalt a decidir i prendre les 

seues decisions, i finalment el de justícia que refereix que totes les persones són iguals 

d’importants i ha d’haver-hi una repartició justa de recursos (60). 

Pel que fa als aspectes legals trobem diferents ítems a tenir en compte. L’oncòleg ha 

d’enviar al pacient amb l’especialista en PF, tenint sempre el corresponent 

consentiment informat que haurà de ser signat pels pares o tutors legals, intentant tenir 

en compte la opinió i desig del pacient. 

Els casos en que hi ha divisió d’opinions entre els pares i el fill (amb suficient capacitat 

de judici) el que s’ha de fer és intentar arribar a un acord entre les dues parts, sinó es 

pot en últim moment s’haurà de consultar al jutge (61). 

Se li ha de donar als pacients tota la informació disponible actualment amb evidència 

científica i també la informació de tècniques experimentals per a tenir tota la informació. 

A més es recomana que l’oncòleg doni la seua conformitat per a que el pacient comenci 

el tractament reproductiu si així ho desitja (62). 
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8. DISCUSSIÓ i CONCLUSIÓ  

El nostre objectiu dins del programa és crear un programa d’EpS en el qual es disminueixi 

la falta d’informació d’aquest grup de població, i l’angoixa, mitjançant la creació d’una 

infermera referent que coordinarà el programa i assessorarà als participants. 

Aquest projecte és viable perquè en el moment existent ja existeix una coordinació 

assistencial entre els 2 hospitals de referència situats a Barcelona amb l’hospital 

universitari Arnau de Vilanova, a més com també diu el nom hi ha una coordinació entre 

la Universitat de Lleida i el HUAV.  

Com a exemple de viabilitat tenim els diferents projectes de l’hospital Sant Joan de Déu 

que s’inclouen dins del projecte “Vincles” (45). El projecte “Vincles” es basa en un 

conjunt de programes d’EpS de diferents especialitats d’interès mutu entre el SJD i els 

professionals de pediatria a nivell territorial. Aleshores aquest podria ser un projecte 

que tindria com a referència els diferents projectes de “Vincles”, sent una coordinació 

entre els dos hospitals, HUAV i SJD i la UdL. 

A més els diferents professionals que formen part de la intervenció tenen els 

coneixements necessaris per a dur a terme les diferents activitats que es plantegen al 

programa. Només s’hauria de formar a la infermera responsable del programa que és la 

que coordinarà tot l’equip assistencial.  

Els problemes de infertilitat que pateixen aquest grup de pacients es veuen en un futur, 

com s’ha remarcat anteriorment la infertilitat és un problema que crea angoixa als 

pacients, si no és en el moment del diagnòstic pot ser en un futur, si és en un moment 

futur molt probablement no és podrà solucionar ja que el dany a les cèl·lules ja no es 

podrà revertir. 

Pel que fa a la cerca bibliogràfica hem trobat poca evidència pel que fa programes d’Eps 

tant a nivell estatal com comunitari a Espanya. Aleshores per això es crea aquest 

programa. 

Els pacients refereixen una manca de desinformació que fàcilment pot ser solucionada 

pels professionals. Reduir aquesta manca de desinformació milloraria la PF, i l’angoixa 

que causa aquest efecte advers dels tractaments. 
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Aquest programa en la majoria dels casos serà molt individualitzat. Aquesta 

individualització vindrà donada perquè aquesta intervenció s’ha de fer de la manera més 

ràpida possible ja que a més de donar la informació, han de decidir si volen seguir algun 

mètode i en el cas que es vulgui s’ha de fer, sense interferir en el començament del 

tractament del càncer, i a més perquè cada cas seguirà un tractament i una possible PF. 

Degut al motiu exposat anteriorment aquest programa es farà individual llevat del cas 

en que alguns pacients coincideixin al mateix moment. 

Per a poder dur a terme aquest estudi es crearà una figura d’infermera referent que en 

aquest moment no està vigent al país. Es buscaria formar a una infermera en PF en 

oncologia pediàtrica, per a poder assessorar aquest grup de població, i coordinar el 

projecte. 

Per acabar amb la reflexió d’aprenentatge, puc dir que el món de la oncologia, la 

pediatria i la preservació de la fertilitat m’apassionen. Després de realitzar aquest treball 

puc dir que he aprés diferents coses sobre aquests diferents però relacionats conceptes. 

El realitzar aquest projecte a més de recordar-me com fer un programa d’EpS m’ha 

aportat coneixements. Pel que fa a la oncologia he aprofundit en aquella referida als 

pacients pediàtrics, els més prevalents, l’epidemiologia, els diferents tractaments, com 

està gestionat a nivell de Catalunya, i les diferents preocupacions, o si més no l’impacte 

a nivell del nucli familiar. 

Pel que fa a la preservació de la fertilitat he trobat informació de com afecten els 

diferents tipus de tractaments a nivell gonadal i com açò en un futur pot afectar a la vida 

dels diferents pacients que ho pateixen. A més també he pogut descobrir els diferents 

tractaments per a evitar que hi hagi una pèrdua de la fertilitat a nivell global, quins estan 

ja en funcionament i quins estan en fase experimental encara que ja hagin donat bons 

resultats. Aquests tractaments també poden ser administrats als pacients segons l’edat 

i les característiques de maduració sexual. 

En conclusió aquest ha sigut un treball de constant aprenentatge on he pogut veure com 

és tot el procés de creació d’un programa d’EpS. També he millorat els meus 

coneixements a nivell de PF en oncologia pediàtrica i tot el que això comporta.  
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10. ANNEXOS 
 

Annex 1- Algoritme de preservació de la fertilitat en pacients amb càncer 
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Annex 2- Afectació de la quimioteràpia al sistema gonadal femení 
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Annex 3- Risc d’infertilitat associat a tractament antineoplàstic en pacient oncològic 
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Annex 4- Impacte de la radioteràpia sobre l’aparell reproductor segons la dosis 

administrada 
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Annex 5- Enquesta pre i post intervenció 

ENQUESTA PRE I POST INTERVENCIÓ 

DADES PERSONALS 

Noms i cognoms: 

Edat: 

Sexe:      Home            Dona          Altre 

Sap llegir i escriure:          SÍ             NO 

Estudis finalitzats                Primària                  ESO                 Batxillerat 

Viu en zona             Rural         Urbana 

CONEIXEMENTS: 

Saps que són els genitals? 

Saps quina és la principal funció dels genitals? 

Coneixes el cicle de les cèl·lules sexuals? 

Què és la fertilitat? 

Has tingut la teva primera menstruació, o ejaculació? 

Coneixes en que consisteix el teu tractament per a la malaltia que tens? 

Pot afectar el teu tractament a la teva fertilitat? 

Quins són alguns dels efectes del tractament que segueixes? 

Creus que és important tenir la possibilitat de tenir fills al llarg de la vida? 

Vols tenir coneixements de com preservar la teva fertilitat? 

Vols participar en el programa d’EpS? 
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Annex 6- Consentiment informat 

Jo __________________________________________________, amb DNI 

__________________, telèfon ______________________, a 

________________________, carrer _______________________________, n. 

___________________________ i en qualitat de (pacient, familiar, tutor 

legal):_____________________________________. 

Faig constar que D/ (professional sanitari) ____________________________ m’ha 

informat satisfactòriament i m’ha convidat a participar en un programa d’educació per 

la salut que conta amb el recolzament i finançament de la generalitat de Catalunya. 

Entenc que aquest programa d’EpS busca millorar els coneixements sobre les diferents 

opcions de PF de la població afectada de càncer, i sé que la meva participació es durà a 

terme a les consultes externes de l’HUAV, i a l’aula de simulació de la facultat de 

fisioteràpia i infermeria de Lleida, en horari modificable, i consistirà en respondre una 

enquesta al principi del programa. M’han explicat que aquesta informació serà 

registrada confidencialment, i que els noms dels participants seran associats a un 

nombre de sèrie, açò significa que les respostes no podran ser conegudes per altres 

persones ni tampoc ser identificades en la fase de publicació de resultats.  

Tinc coneixença que les dades no seran traspassades i que no hi haurà retribució per la 

participació en aquest estudi, si que aquesta informació podrà ser beneficiosa 

indirectament i per tant un benefici per al conjunt de la societat degut a l’avaluació que 

es realitzarà després de concloure amb el EpS.  

Així mateix, em puc negar a la participació o retirar-me en qualsevol etapa de la 

investigació, sense expressió de causa ni conseqüències negatives per a mi.  

Accepte de manera voluntària participar en l’estudi i rebo una copia del present 

document. 

Firma del participant: 

Data: 

 

 


