
  

Nota de premsa 

       

L’Informe d’impacte del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 

Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” es desenvolupa en 57 

centres sanitaris de tot Espanya i 50 unitats d’atenció domiciliària 
 
 

L’estat d’ànim dels pacients terminals millora 
gairebé en el 20 % després de l’atenció 

psicosocial de professionals  
 
 

• Un 75 % de la població mor a Espanya a causa de malalties cròniques 

evolutives, i prop d’un 1,2 % pateix malalties o condicions cròniques 

avançades que requereixen algun tipus de mesura de suport.  

 

• Al final de la vida, una majoria significativa de pacients amb malalties 

avançades que reben atenció psicosocial experimenten una millora de 

l’estat d’ànim i dels seus símptomes psicològics, una millor adaptació a la 

malaltia, i una sensació de pau i reconciliació.  

 

• L’estudi promogut per l’Obra Social ”la Caixa”, realitzat també a familiars, 

reflecteix que aquests experimenten elevats índexs de satisfacció, que 

repercuteixen en el benestar dels malalts.  

 

• Una enquesta a responsables de gestió i planificació i experts nacionals i 

internacionals evidencia que el programa aporta valor afegit al sistema de 

salut, mitjançant l’aprofundiment d’un model d’atenció integral i un model 

d’organització adaptat a diferents escenaris de recursos.  

 

• En el 81,3 % dels casos atesos, la causa principal de l’estada del pacient a 

cures pal·liatives és d’origen oncològic, amb el càncer de pulmó, el 

càncer colorectal i el de mama com els més freqüents. Actualment, es 

desenvolupen programes d’atenció a altres col·lectius de persones amb 

malalties cròniques avançades.  

 

• En el 50 % dels casos, el pacient tipus de cures pal·liatives que rep 

atenció psicosocial és una persona amb càncer avançat, d’entre 69 i 79 

anys, que és cuidat per la parella (46,3 %) o pel fill/a (37,8 %). 

 

 



• El Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades 

de l’Obra Social ”la Caixa” ha atès 30.926 pacients i 48.420 familiars a tot 

Espanya des que es va posar en marxa el projecte a finals del 2008. 

 

Madrid, 27 juny de 2012. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació 
”la Caixa”; Pilar Farjas Abadía, secretària general de Sanitat i Consum, i Álvaro de 
la Gándara, president de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives, han presidit 
la inauguració de la Jornada Estatal sobre Atenció Integral a Persones amb 

Malalties Avançades, que ha tingut lloc avui a CaixaForum Madrid. 
 
La jornada ha estat organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb l’objectiu 
d’analitzar, des de la transversalitat professional i la col·laboració de la iniciativa 
publicoprivada, la realitat i les perspectives de futur en l’abordatge de les cures 
pal·liatives a Espanya, on 150.000 persones de les 380.000 que moren 

anualment necessiten atenció en cures pal·liatives (INE 2011). 
 
En aquesta jornada, que ha reunit representants estatals i autonòmics en matèria 
sanitària, col·lectius mèdics multidisciplinaris i gerents d’hospitals, s’ha presentat 
l’Informe d’impacte del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 

Malalties Avançades que l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa en 57 hospitals o 

centres sanitaris a tot Espanya des del 2009. 
 
L’estudi evidencia l’efectivitat del tractament psicològic, emocional i espiritual 
en les cures pal·liatives sobre aspectes com l’estat d’ànim, l’ansietat, el malestar, 
el patiment o el sentit de la vida de més de 1.109 pacients en situació de 

malaltia avançada terminal i 4.945 familiars que van ser atesos pels 144 equips 

d’atenció psicosocial de l’Obra Social ”la Caixa” entre l’1 d’abril i el 15 de 

setembre de 2011 a través d’un total de 6.587 visites. 
 
Pacients 

L’edat mitjana dels 1.109 pacients amb malalties avançades que formen part de la 
mostra de l’informe de l’Obra Social ”la Caixa” és de 69,4 anys, amb un mínim d’11 
i un màxim de 98 anys.  
 
Per sexes, la mostra està equilibrada ja que 575 pacients són homes (53 %) i 501 
dones (47 %), si bé el percentatge de dones de més 59 anys és del 27,9 % davant 
del 18,1 % en el cas dels homes. 
 
Quant a l’estat civil dels pacients, la majoria estan casats (60,6 %), per bé que 
entre les dones el percentatge de vídues (34,2 %) és més gran que el d’homes 
(10,1 %). 
 
Familiars 

En l’informe també s’esmenta el grau de relació dels familiars que són a càrrec de 
l’atenció als pacients amb malalties avançades. Dels 4.945 familiars, el vincle 



principal el constitueix la parella en el 46,3 % dels casos, davant dels fills, que 

suposa un 37,8 %.  
 

L’atenció psicosocial genera també una alta satisfacció dels familiars. I el fet que el 
familiar estigui ben atès repercuteix de manera directa en el benestar del pacient. 
 
Patologies 

L’informe del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties 
Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” mostra que en el 81,3 % dels casos 

intervinguts la patologia principal del pacient era d’origen oncològic. Els 
càncers més freqüents són el de pulmó (126 pacients) i el colorectal (66 pacients) 
en homes, i el càncer de mama (86 pacients) i el colorectal (52 pacients) en dones. 
  
En els casos amb una patologia principal no oncològica, la més freqüent en dones 
és la pluripatologia geriàtrica (27 pacients), i en homes, la insuficiència 

cardíaca (16 pacients). 
 
Motius principals de la consulta 

Amb relació al motiu principal de la consulta a l’equip d’atenció psicosocial, el 
30,37 % dels pacients responen a una simptomatologia ansiosa.  
 
 
Indicadors psicosocials 

L’Informe d’impacte del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 

Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” també recull l’avaluació de les 
dimensions psicosocials referides a estat d’ànim, malestar, sofriment, ansietat, 
adaptació, sentit i pau/perdó de tots els pacients atesos pels equips d’atenció 
piscosocial (EAPS) en successives visites. 
 
En aquesta línia, cal destacar que l’estat d’ànim de pacients en situació de 
malaltia avançada-terminal millora significativament després de la visita d’equips 
professionals d’atenció psicosocial.  
 
Un altre aspecte que també millora en l’atenció integral és la disminució del grau 

de sofriment d’aquests pacients amb processos evolutius crònics. 
 
D’altra banda, es redueixen considerablement les situacions d’ansietat d’aquests 
pacients, cosa que també passa amb el malestar general derivat del procés 
evolutiu de la malaltia, de manera que millora també l’adaptació al procés de 

malaltia.  
 
Addicionalment, els pacients milloren en aspectes relacionats amb necessitats 
essencials, espirituals o transcendents, com ara el sentit de la vida, el llegat, la 
reconciliació, la millora de les relacions i la percepció de pau, que són indicadors 
del resultat d’un model d’atenció integral.  



 
Cures pal·liatives a Espanya 

Segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), cada any 
moren a Espanya 380.000 persones a causa d’una malaltia crònica evolutiva de 
pronòstic de vida limitat, amb una evolució progressiva i alta necessitat i demanda 
d’atenció.  
 
Les causes més freqüents de mort per malaltia avançada terminal són el càncer 

(25 %), les malalties neurològiques progressives d’alta o baixa prevalença 

(25 %) i les denominades insuficiències orgàniques (cardíaca, respiratòria, 

renal, hepàtica o altres), a més de la combinació de comorbiditat o pluripatología 
associada a l’envelliment i la dependència.  
 
S’estima que el 60-75 % de la població mor a causa de malalties cròniques 

evolutives, després d’una evolució progressiva amb crisis freqüents de 
necessitats que requereixen el control de símptomes i atenció psicosocial i 
espiritual. 
 
L’informe mostra dades de prevalença que permeten estimar que l’1,2 % de la 
població a Espanya pateix una o diverses malalties (insuficiències orgàniques, 
neurològiques, càncer) o condicions cròniques (fragilitat, dependència, demència), 
i té un pronòstic de vida limitat. L’edat mitjana d’aquestes persones és de 82 anys, 
amb una majoria de dones (60 %), i resideixen als seus domicilis o en residències. 
 
En la majoria d’aquestes situacions, les conseqüències fonamentals són el 
sofriment i l’impacte emocional negatiu a causa d’una experiència personal i 
familiar difícil. Cal afegir a això les dificultats pròpies d’adaptació a la situació i a 
l’evolució progressiva, com també l’alta necessitat i demanda de recursos, molt 
especialment els urgents i d’hospitalització. 
 
Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de 

l’Obra Social ”la Caixa” 

Aquest programa forma part de l’Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema 

Nacional de Salut i vol complementar el model actual d’atenció a les persones 
amb malalties avançades per aconseguir una atenció integral que tingui en compte 
els aspectes psicològics, tant el suport emocional al pacient com l’atenció al dol, i 
l’ajuda a les famílies i als professionals de cures pal·liatives. 
 
Des que es va posar en marxa el 2009, 29 equips d’atenció psicosocial formats 
per 144 professionals multidisciplinaris (psicòlegs, treballadors socials, infermers, 
metges, sacerdots) que desenvolupen la seva tasca en 57 hospitals o centres 

sanitaris i 50 equips d’atenció domiciliària han atès 30.926 pacients i 48.420 

familiars. 
 
 



 
Per ampliar informació o concertar entrevistes:  

 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es  
Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 


