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INTRODUCCIO

Loncologia ha estat considerada sempre una especialitat eminentment hospitalaria, amb

un vessant clinic i un altre d'investigacio. Pero el paper de l'atencio primaria envers els

pacients oncologics, ha estat desconegut per la resta dels seus col•legues hospitalaris.

El cancer to una primera fase de diagnostic precoc, seguit del tractament i finalment la

resolucio del proces, be per curacio del malalt o per exitus del mateix malalt. Qualsevol

d'aquestes fases, comporta un gran estat d'angoixa i ansietat, tant per al pacient com per a

la seva famrlia. El metge de capcalera to aqui una situacio privilegiada per la seva accessibilitat

i el coneixement tant del malalt com dels qui l'envolten. La cura del malalt oncologic te, per

tant, una doble versio: la cura del malalt en si i la cura de la familia. Latencio a la familia es

una part fonamental de la cura del malalt oncologic. Una familia intranquil•la augmenta la

probabilitat que el pacient tambe ho estigui. (TWYCROSS, 1987)

FASE DE DIAGNOSTIC

Repassem breument que li passa a un pacient quan es diagnosticat de cancer. Jo distingiria

dos tipus de malalts. Per una banda, esta aquella persona gran que habitualment es visitada

pel seu metge a la consulta. Es a aquest a qui se li relaten els primers simptornes. El metge,

sota la sospita de patologia greu, pot comencar ell mateix a fer proves diagnostiques, o

derivar a I'especialista per fer I'estudi. En qualsevol cas, es rar que el diagnostic definitiu el

doni el metge de capcalera, ja que normalment es necessita una biopsia per a confirmar-lo.

Llavors, es normalment 1'onc6leg qui dona la mala noticia a la familia. Pero previament el

metge de capcalera ja ha pogut anar preparant el terreny perque no caigui com un gerro

d'aigua freda. De seguida ve la familia del malalt, t'explica is situacio i et demana fins i tot

el que ha de fer: si fer o noel tractament prescrit, si sotmetre's a una intervencio o si deixar-

lo tranquil. Et demanen la teva opinio perque to ets el seu metge i en to confien. Son gent

que normalment amaguen al malalt la seva dolenca i comencen amb el metge tot un proces

de psicoterapia queen el pitjor dels casos acaba amb el dol. 16s aqui on el metge de capcalera

continua el cas despres de la mort: no es un cas arxivat, perque el pacient to fills, to dona i to

pares.
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El segon tipus de malalt, es aquella persona jove, en situacio laboral, a qui se li detecta un

cancer. Aquesta persona, normalment sap el que te, i t'expressa els seus dubtes i

preocupacions. Aprofiten la recollida del comunicat de confirmacio, o la demanda d'un

volant per a l'ambulancia per fer les seves demandes i expressar-te la seva angoixa.

En resum, doncs, es I'oncoleg qui fa tot el tractament medic, i el metge de capcalera presta

un suport fonamental en els aspectes psicologics amb especial mencio a la familia.

Pero encara resta molt camf per recorrer. Hi ha treballs, que diuen que la principal font

d'informacio dels malalts amb cancer son els amics i els mitjans de comunicacio, encara que
les seves preferencies foren que fossin els serveis de salut qui els dones aquesta informacio
(BoRRAs, 1995). Els metges de capcalera hem de fer un esforc perque, aprofitant aquesta
accessibilitat i amb una bona comunicacio, els pacients resolguin tots els seus dubtes que
normalment son causa d'angoixa. Tanmateix, existeix una pobra comunicacio entre l'atencid
primaria i 1'hospitalaria.

FASE DE TRACTAMENT

Despres d 'aquesta primera fase de diagnostic ve una segona i llarga face de tractament en

que el pacient esta fntimament lligat a l'hospital . En aquesta fase, el pacient jove i sense

patologia previa , to I'oncoleg corn el seu metge, i el contacte amb el metge de capcalera es

fonamentalment burocratic i mitjancant la familia . Son moments en que, corn hem dit

abans, aprofitem per fer recolzament a la familia. El pacient gran, tnmateix , continua venint

al control de la seva diabetis o la seva hipertensio . Fa demandes sobre els seus sfmptomes,

pero no revela la seva malaltia . Els oncolegs , en general , tracten patologies intercurrents

corn ara infeccions d'orina, pero prefereixen reservar el seu temps per a aspectes purament

oncologics i deixar el control de malalties croniques per al metge d 'atencio primaria (AMERICAN

SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY, 1996).

CURES PALLIATIVES

Finalment ve 1'6ltima Ease de cures palliatives. El floc on es desenvolupa aquesta ultima

fase, dependra basicament de les preferencies del malalt i de l'existencia d'un suport fami-

liar adient. I cap decisio es definitiva, perque la situacio es canviant. (GOMEZ, 1991). Molter

vegades el malalt roman al domicili fins a 1'61tim moment en que ingressa per claudicacio

familiar. Hi ha llocs on el PADES s'encarrega de les cures del malalt terminal al domicili.

Pero cada vegada son mes els metges de capcalera que assumeixen aquestes tasques, i

sobretot al mitja rural on no arriba aquest servei. La presencia del metge en aquests moments

tranquil-litza molt, tant el malalt corn la seva familia. I es en aquesta ultima fase on hem de

comencar a tractar el proces del dol, perque com hem dit abans, el malalt se'n va, pero la

familia es queda.

Aixi doncs, podem resumir el paper del metge de caP4alera envers el malalt oncologic en

els seguents punts:

-diagnostic precoc

-tractament psicologic

-atencio a la famlia

-cures palliatives
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