
  

Nota de premsa 

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

psicosocial, segons un informe basat en el programa 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” dóna suport 
a 33.000 malalts avançats  

 
 

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

Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” ha atès des del gener de 2009 

32.938 pacients i 51.052 familiars arreu de l’Estat espanyol.  

 

• 29 equips multidisciplinaris de suport emocional i psicològic, que 

procedeixen d’organitzacions no lucratives, desenvolupen des de 

principis de l’any 2009 un programa pioner per atendre d’una manera 

integral persones amb malalties avançades arreu de les 17 comunitats 

autònomes. 

• Un 75% de la població mor a l’Estat espanyol a causa de malalties 

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

cròniques avançades que requereixen alguna classe de mesura de 

suport.  

 

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

avançades que reben atenció psicosocial milloren l’estat d’ànim i els 

seus símptomes psicològics, s’adapten més bé a la malaltia i 

experimenten una sensació de pau i reconciliació.  

 

Barcelona, 21 d’agost de 2012.-  El Programa per a l’Atenció Integral a Persones 

amb Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” pretén 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 els professionals 

de cures pal·liatives. 

 

Des que es va posar en marxa l’any 2009, 29 equips d’atenció psicosocial 

formats per 144 professionals multidisciplinaris (psicòlegs, treballadors socials, 

malalts, metges i voluntaris) desenvolupen les tasques corresponents a 57 

hospitals o centres sanitaris, i 50 equips d’atenció domiciliària han atès 32.938 

pacients i 51.052 familiars. 

 



 

Resultats de l’informe qualitatiu sobre el programa 

 

Un estudi que ha promogut l’Obra Social ”la Caixa” a partir del Programa per a 

l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades evidencia l’efectivitat del 

tractament psicològic, emocional i espiritual en l’àmbit de les cures pal·liatives 

pel que fa a aspectes com ara l’estat d’ànim, l’ansietat, el malestar, el patiment o el 

sentit de la vida. L’informe es basa en els més de 1.109 pacients en situació de 

malaltia avançada terminal i els 4.945 familiars que van atendre els 29 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. 

 

Pel que fa a l’estat civil dels pacients, la majoria estan casats (60,6%), encara que 

entre les dones el percentatge de vídues (34,2%) és més gran que el d’homes 

vidus (10,1%). 

 

• Familiars 

En l’informe també s’esmenta el grau de relació dels familiars que s’encarreguen 

d’atendre els pacients amb malalties avançades. Dels 4.945 familiars, el vincle 

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

suposa un 37,8%.  

 

L’atenció psicosocial també genera una alta satisfacció entre els 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 on hi 

ha hagut una intervenció, la patologia principal del pacient era d’origen 

oncològic. Els càncers més freqüents són el de pulmó (126 pacients) i el 

colorectal (66 pacients), entre els homes, i el càncer de mama (86 pacients) i el 

colorectal (52 pacients), entre les 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.  

 

En aquesta línia, cal destacar que l’estat d’ànim dels pacients en situació de 

malaltia avançada-terminal millora significativament després que els visitin equips 

professionals d’atenció psicosocial.  

 

Un altre aspecte que també millora gràcies a l’atenció integral és que disminueix el 

grau de patiment dels pacients amb processos evolutius crònics. 

 

D’altra banda, es redueixen d’una manera considerable les situacions d’ansietat 

d’aquests pacients, cosa que també passa amb el malestar general que es deriva 

del procés evolutiu de la malaltia, de manera que també millora l’adaptació al 

procés de la malaltia.  

 

D’una manera addicional, els pacients milloren pel que fa als 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, la 

millora de les quals és el resultat d’un model d’atenció integral.  

 

 

Si en vol més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de premsa multimèdia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


