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“Aún me acuerdo del día que en medio de una clase la
sonda se atascó y la máquina empezó a pitar, la profe
empezó a reñir a Laura por tener el móvil encendido y
alguien dijo: es la máquina de Tanit, la profesora sonrió
tímidamente, bajó la cabeza i siguió con su trabajo. Y allí
tuve que aguantarme las ganas de llorar por esa puta
injusticia. ¿Por qué no podía sonarme el móvil como a
cualquier niña?”

A veces puta y otras maravillosa, Tanit Tubau
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MALALTIA DE CROHN

Malaltia inflamatòria intestinal

 Espanya: 110-125 persones/ 100.000 hab.

 Homes i dones

 Persones joves, entre 15-35 anys

Causa desconeguda

 Factors de risc: edat, ètnia, tabac, AINEs, etc.
Etiologia

Transtorn de 
la immunitat

Factors
ambientals

Susceptibilitat
genètica



MALALTIA DE CROHN
 Activació del sistema immune contra el propi teixit intestinal 

inflamació  lesions

 Brots + remissions



MALALTIA DE CROHN

 Símptomes intestinals: 

 Símptomes extraintestinals: artràlgies, eritema, escleritis, 

periodontitis, etc.  

 Complicacions

 Diagnòstic



FÀRMACS

 AMINOSALICILATS

 CORTICOSTEROIDES

 IMMUNOSUPRESSORS

 TERÀPIA BIOLÒGICA

 TERÀPIA CEL·LULAR





OSTOMIES

TIPUS D’OSTOMIES

Material cedit per coloplast



BOSSES D’OSTOMIA



NUTRICIÓ EN LA MALALTIA DE CROHN

 L’objectiu de la dieta és prevenir i corregir la desnutrició.

 Dieta saludable i equilibrada.

 La bona alimentació durant els brots ajuda a evitar conseqüències negatives

Diminució de 
la ingesta

Malabsorció
Augment del 

consum
d’energia

DESNUTRICIÓ



RECOMANACIONS DIETÈTIQUES 

 Aliments que s’han d’evitar o consumir de manera controlada perquè augmenten 

els símptomes: 

Alimenta que s’han de consumir més:



RECOMANACIONS DIETÈTIQUES: Brot



RECOMANACIONS DIETÈTIQUES 
EN PACIENTS OSTOMITZATS

 Primeres setmanes post-operatòries 

 dieta pobre en residus 

 Mastegar i deglutir correctament

 Provar aliments abans d’introduir-los 

a la dieta

 5 àpats petits al dia

 Beure 1,5-2 L/ dia

Material cedit per Coloplast



RECOMANACIONS GENERALS



IMPORTÀNCIA DELS BROTS EN SITUACIONS 
D’ESTRÉS

 En situacions d’estrès ↑ la probabilitat de patir brots

 RECOMANACIONS D’ACCU PER LES PROVÉS PAU:

o Informe mèdic a l’oficina 

d’accès a la universitat

o Informe oficial

o Cerfiticat de discapacitat



OBJECTIUS

Conèixer la malaltia de Crohn.

Determinar què pot aportar el 

farmacèutic en la vida quotidiana 

del pacient.

Relacionar i coordinar les tasques 

dels diferents professionals sanitaris 

per la millora de qualitat de vida del 

pacient.



MATERIALS I 

MÈTODES

 VÍDEO

 ENTREVISTES

 DÍPTICS INFORMATIUS

 KAHOOT



Vídeo



Entrevistes

TANIT TUBAU, PACIENT 

AMB MALALTIA DE CROHN

LAURA MARIN, INFERMERA 

ESPECIALISTA EN OSTOMIES

DR. MILOZZI, METGE D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA

CARLOS IGUALADOR, 

VISITADOR MÈDIC



Díptic



Díptic



Kahoot

https://create.kahoot.it/share/ostomies/0239b

424-1c85-436d-a63a-b55abdc3fc24

https://create.kahoot.it/share/ostomies/0239b424-1c85-436d-a63a-b55abdc3fc24


CONCLUSIONS

 El farmacèutic requereix d’una formació per a la

comprensió d’una malaltia tan complexa com és la del

Crohn.

 El farmacèutic pot jugar un paper important en el

seguiment d’aquests pacients i millora de la qualitat de

vida.

 És necessària la intervenció d’agents externs com són els

laboratoris especialitzats en aquesta patologia perquè

ofereixen materials útils per a formar el farmacèutic.

 La coordinació entre els diferents sanitaris (infermers,

metges, farmacèutics, visitadors mèdics) permet un control

més òptim del pacient.



Moltes gràcies!


