
  

Nota de premsa 

 

L’innovador Programa per a l’Atenció Integral a Persones  

amb Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” ha atès  

més de 51.000 malalts i 77.000 familiars en els seus primers cinc anys 

 
El 90 % de les necessitats dels malalts 

avançats milloren amb l’atenció psicosocial  
 

• Els resultats de l’avaluació científica del projecte de l’Obra 

Social ”la Caixa”, pioner a nivell internacional i que pretén 

complementar les cures pal·liatives amb una atenció 

emocional, social i espiritual, posa de manifest que el 90 % dels 

símptomes i les necessitats psicològiques i socials dels malalts 

atesos milloren amb aquesta nova atenció. 

 

• Concretament, les dimensions que milloren en el pacient són 

les psicològiques (símptomes com ara ansietat, depressió, 

malestar, patiment i insomni), les socials (capacitat de relació i 

de comunicació amb la família i amb l’entorn) i les essencials 

(espiritualitat, dignitat, sensació de pau i de perdó, i grau 

d’acceptació de la malaltia). 

 

• A més, per primer cop s’ha fet una enquesta als pacients que 

evidencia l’ajut del programa en uns moments tan difícils. El 

92 % dels malalts consideren que han estat molt ben atesos, i 

més del 80 % asseguren que han pogut resoldre temes difícils 

gràcies a aquesta atenció. 

 

• Pel que fa al perfil del pacient que requereix atenció 

psicosocial, es tracta d’un home o una dona de 72 anys amb 

una patologia oncològica, que presenta sensació de patiment i 

un estat d’ànim baix, i que en 3 de cada 10 casos manifesta 

dificultats de la família per cuidar-lo. 

 

• Des del gener del 2009, 51.550 malalts i 77.009 familiars de tot 

l’Estat han rebut el suport del programa de l’Obra Social 

”la Caixa” a través de 29 equips multidisciplinaris que treballen 

a 64 centres hospitalaris i sociosanitaris i 95 equips domiciliaris 

de les 17 comunitats autònomes. 



 

• De les 380.000 persones que moren anualment a Espanya, 

120.000 necessiten atenció específica en l’àmbit de les cures 

pal·liatives. L’objectiu del Programa per a l’Atenció Integral a 

Persones amb Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa” 

és contribuir a establir un nou model d’atenció per millorar la 

qualitat de vida d’aquests pacients. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” hi ha destinat un pressupost de 

gairebé 37,8 milions d’euros des que es va posar en marxa el 

programa.  

 

Barcelona, 7 de febrer de 2014. Xavier Gómez-Batiste, director del centre 

col·laborador de l’OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives a l’Institut 

Català d’Oncologia i director científic del programa; Jaume Lanaspa, director 

general de la Fundació ”la Caixa”, i Christina Puchalski, professora de medicina 

i ciències de la salut i fundadora i directora de l’Institut George Washington per 

a l’Espiritualitat i la Salut (GWish), han fet balanç avui dels resultats de 

l’avaluació científica del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 

Malalties Avançades de l’Obra Social ”la Caixa”, un projecte pioner a Europa i 

que ha atès 51.550 malalts avançats i 77.009 familiars al llarg de cinc anys de 

funcionament. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa aquest programa al gener del 2009, 

en col·laboració amb el Ministeri de Salut i amb el reconeixement de l’OMS, 

amb l’objectiu de complementar el model actual de les cures pal·liatives per 

aconseguir una atenció que tingui en compte els aspectes socials, 

emocionals i espirituals, i el suport a les famílies durant la malaltia i 

durant el procés de dol, així com als professionals de les cures pal·liatives.  

 

Actualment, de les 380.000 persones que moren anualment a Espanya, 

120.000 necessiten atenció específica en l’àmbit de les cures pal·liatives. 

En aquest sentit, el projecte preveu contribuir a establir un nou model d’atenció 

per millorar la qualitat de vida d’aquests pacients i també dels seus familiars. 

Els resultats presentats avui avalen el model creat pel programa a escala 

internacional. 

 

Avaluació científica de l’efectivitat del programa  

 

L’avaluació científica del projecte, duta a terme sobre una mostra de més de 

60.000 pacients al llarg de quatre anys, conclou que l’atenció psicosocial que 

proporciona el programa millora en el 90 % les necessitats i els símptomes 

provocats per la malaltia i que perjudiquen l’estat anímic i psicològic dels 

malalts atesos. 



A més, l’impacte de la intervenció és molt ràpid: la millora del pacient ja es 

fa evident entre la primera i la segona visita, i es manté fins a la cinquena 

trobada. Un aspecte molt important en un projecte en què el període de 

l’atenció és molt breu, ja que depèn de l’estat del pacient i de la seva 

esperança de vida.  

 

Cal destacar, a l’hora d’avaluar els resultats, que el nivell d’efectivitat del 

projecte es dóna d’una manera homogènia a les intervencions dels 29 

equips que desenvolupen el programa a tot l’Estat. Independentment de la 

comunitat autònoma en la qual actuïn, de l’hospital i de l’equip de pal·liatius 

amb qui treballin, o de si es tracta d’atenció a domicili, el nou model d’atenció 

integral establert per l’Obra Social ”la Caixa” té el mateix nivell d’impacte 

positiu en els malalts i en els familiars atesos. 

 

Concretament, les dimensions que milloren en el pacient són les 

psicològiques (símptomes com ara ansietat, depressió, malestar, patiment i 

insomni), les socials (capacitat de relació amb les persones més properes, 

capacitat de comunicació amb la família i amb l’entorn) i les essencials 

(espiritualitat, dignitat, sensació de pau i de perdó i grau d’acceptació de la 

malaltia).  

 

En aquest sentit, el programa ha evidenciat els valors i les necessitats que 

sorgeixen en els pacients en aquests moments tan difícils i que cal atendre 

i tenir en compte a l’hora de tractar-los, i és pioner en la seva definició i 

abordatge.  

 

En el cas de l'espiritualitat, el projecte ha detectat que l'atenció espiritual és 

clau per alleujar el patiment dels pacients. Segons la Doctora Christina 

Puchalski, l'espiritualitat es defineix en "com donar-li un sentit i una finalitat a la 

teva vida". En aquesta línia, l'Obra Social "la Caixa" i la Unesco han editat el 

llibre Atenció religiosa al final de la vida. Coneixements útils sobre creences i 

conviccions, una guia que té com a objectiu principal ajudar als professionals 

sanitaris a donar resposta a les necessitats de dimensió espiritual de les 

persones amb malalties avançades i del que a data d'avui ja s'han distribuït 

més de 3.000 exemplars.  

 

Primera enquesta de satisfacció dels pacients 

 

Per primera vegada, l’avaluació científica del programa inclou una enquesta 

qualitativa feta als mateixos pacients que conclou que aquests valoren de 

manera molt positiva la qualitat de l’atenció rebuda, i que la consideren d’una 

gran ajuda.  

 

El 92 % dels malalts han qualificat d’excel·lent o de molt bona l’atenció 

rebuda, i prop del 90 % han assegurat que han pogut resoldre temes 



difícils (la major part, de comunicació i de relació amb la família i el seu entorn) 

gràcies a aquest suport. 

 

A més, el 80 % dels pacients atesos no troben cap aspecte de l’atenció 

psicosocial proporcionada pel programa que es pugui millorar, i el 90 % la 

recomanarien a persones que es troben en la mateixa situació.  

 

Perfil del pacient que requereix atenció psicosocial 

 

• Pacients 

— L’edat mitjana dels pacients amb malalties avançades que formen part 

de la mostra de l’informe de l’Obra Social ”la Caixa” és de 72,4 anys. 

— Per sexes, la mostra està equilibrada, ja que el 45 % dels pacients són 

dones, i el 55 %, homes. 

 

• Situació econòmica i familiar 
— El 41 % de les persones ateses tenen ingressos econòmics inferiors 
a 1.300 euros al mes.  
— En el 33 % dels casos, la capacitat cuidadora de la família és 
escassa, parcial o nul·la. 
— En el 36 % dels casos, les famílies corren el risc de veure’s superades 
per la sobrecàrrega familiar. 
— El 4 % dels pacients atesos no tenen família. 

 

• Necessitats principals a l’inici de l’atenció 
— El 73 % dels pacients visitats tenen un estat d’ànim dolent o regular. 
— El 57,7 % dels pacients presenten sensació de patiment. 
— En el 73 % dels casos, l’adaptació a la malaltia és problemàtica. 
 

• Patologies 

— En el 78 % dels casos en què hi ha hagut una intervenció, la patologia 

principal del pacient és d’origen oncològic. Els càncers més freqüents 

són el de pulmó (16 %), el colorectal (10,6 %) i el de mama (6 %).  

— En el 22 % dels casos, que presenten patologies no oncològiques, la 

causa principal de la intervenció és una pluripatologia geriàtrica (5,4 %), 

demències (3,8 %) i insuficiència cardíaca (3,8 %). 

 

Model d’atenció dels equips multidisciplinaris  

 

A través d’un concurs adreçat a organitzacions no lucratives (fundacions 

vinculades a hospitals i organitzacions del tercer sector), l’Obra Social 

”la Caixa” va seleccionar i formar 29 equips d’atenció psicosocial (EAP) que 

des del començament del 2009 desenvolupen el Programa per a l’Atenció 

Integral a Persones amb Malalties Avançades a totes les comunitats 

autònomes.  

 



Aquests equips, que treballen tant en l’àmbit hospitalari i sociosanitari com a 

domicili, estan formats per psicòlegs, treballadors socials, infermers i voluntaris.  

 

En el futur, el programa preveu la validació científica d’aquest nou model 

d’atenció psicosocial a malalts avançats a partir dels resultats de l’avaluació 

assistencial dels equips. 

 

De fet, el projecte ja ha iniciat un procés d’internacionalització i s’està 

implantant amb èxit a Mèxic i a Hong Kong. 

 

Situació dels malalts avançats a Espanya 

 

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, a Espanya moren anualment 380.000 

persones, 300.000 de les quals ho fan a causa d’una malaltia crònica 

progressiva: 100.000 per diferents tipus de càncer i 200.000 per altres 

malalties degeneratives.  

 

De totes aquestes persones, 120.000 requereixen atenció especialitzada en 

cures pal·liatives. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Si en voleu més informació, us podeu adreçar a:  

 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”  

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

Jesús N. Arroyo: 934 046 131/ 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


