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Per què neix el programa?

A Espanya moren cada any 380.000 persones, 120.000
de les quals han necessitat atenció en cures 

pal·liatives. 

L’Organització Mundial de la Salut defineix les cures 
pal·liatives així: “Atenció destinada a millorar la qualitat de vida dels pacients 

i de les seves famílies, els quals han d’afrontar els problemes associats a una 
malaltia que amenaça la seva vida, mitjançant prevenció, pal·liació del patiment, 

avaluació i tractament de totes les problemàtiques que afecten la persona malalta 

siguin de tipus somàtic, emocional, ètic, social o de qualsevol altra 

mena.” 
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Què fem?

Millorar la qualitat de vida de les persones amb 
malalties avançades i la dels seus familiars, mitjançant 

l’atenció als aspectes emocionals, socials i espirituals, 
i oferint una atenció integral

atenció mèdicaATENCIÓ INTEGRAL atenció psicosocial+ 

Control de símptomes físics, 
subministrament de  
medicació, cures: 
mobilitzacions, llagues, etc.

Dolor psíquic que pot ser 
el resultat d’un patiment 
originat per pors, temes 
pendents, angoixes, etc.

proporcionada pels equips del programa 
de l’Obra Social “la Caixa”

proporcionada pels equips 
sanitaris

Atenció social*

Atenció espiritual*

=

* Quan sigui necessari, es derivarà el cas a serveis específics: salut mental, serveis socials, agents pastorals   

Atenció emocional*
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Atenció 
Emocional i 

social  

Espiritualitat Voluntariat Suport als 
professionals

Proporciona 
mesures d’ 

Atenció 
Psicològica i social  

per ajudar al 
pacient a afrontar 

la seva malaltia

Integren els 
aspectes 

espirituals que 
permeten al 

pacient i als seus 
familiars afrontar 

el procés final, des 
d’un gran respecte 
per les creences i 

conviccions de  

Atenció a totes les 
persones  

implicades en la 
pèrdua d’un ésser 

estimat que ho 
requereixin o ho 

sol·licitin     

A través de 
l’acompanyament, 
el voluntari dóna  

resposta a les 
necessitats  socials 

de les persones 
malaltes i els seus 

familiars

Suport específic als 
professionals 
sanitaris amb 

temes com ara  la 
comunicació en 

situacions difícils i 
la gestió de l’estrés 

Què fem?

Dol



Estructura

29 Equips d’atenció psicosocial               
(EAPS) distribuïts a les 17 
comunitats autònomes.

133 professionals multidisciplinaris 
(psicòlegs, treballadors socials i 
malalts) 

420 voluntaris

Mapa amb les entitats col·laboradores del tercer sector

Àmbit d’actuació

64 centres hospitalaris 

95 equips domiciliaris

Com i amb qui ho fem?
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A qui atenem?

Perfil del pacient

Situació socioeconòmica i familiar
•El 41,16 % de les persones ateses tenen ingressos econòmics inferiors a 1.400 €/mes. 
•En el 32,90 % dels casos, la capacitat cuidadora de la família és escassa, parcial o nul·la.
•Davant la malaltia avançada, el 36,14 % de les famílies corren el risc de claudicar per sobrecàrrega familiar.
•El 3,99 % dels pacients atesos no tenen família.

Home de 70 anys amb patologia oncològica, que rep l’atenció de l’Equip d’Atenció Psicosocial 
en un centre hospitalari durant 21 dies
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Incidència de patologies

77,94%

22,06%

Oncológico

No-oncológico

Incidència de patologies 

adults

Oncològics 77,94 % No oncològics 22,06 %

Pulmó 16,12 %
Pluripatologia 
geriàtrica

16,12 %

Colorectal 10,58 % Demències 3,72 %

Mama 6,23 %
Insuficiència 
cardíaca

2,73 %

On es proporciona?

Identificació de les necessitats principals a l’inici de l’atenció:
•El 72,96 % dels pacients visitats tenen un estat d’ànim dolent o regular.
•El 57,68 % dels pacients tenen sensació de patiment.
•En el 73,06 % dels casos, l’adaptació a la malaltia és problemàtica.

Necessitats del pacient
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Domicili

Oncològic

No Oncològic



Durant el 2013 el programa ha atès 13.592 pacients i 18.907 familiars. 

TOTAL PERSONES ATESES:  128.568

Persones ateses
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Pacientes: 51.559

Familiares: 77.009

Pacients: 51.559

Familiars: 77.009



Avaluació sistemàtica durant 4 anys 
de la disminució del patiment en gairebé 60.000 persones

Avaluació de la millora d’aspectes psicosocials i espirituals al 
llarg de 4 anys:

PACIENTS FAMILIARS

Estat d’ànim
Ansietat
Malestar
Sentit de la vida
Pau/perdó
Adaptació
Patiment

Ansietat
Malestar
Depressió
Insomni

Evidència de millora
estadísticament significativa
dels aspectes psicosocials i 
espirituals avaluats:

•Aquesta millora, en pacients 
vulnerables i en situació molt 
avançada, adquireix més significat

•L’impacte és ràpid: el canvi més 
significatiu es produeix entre la 
primera i la segona visita Períodes  

d’avaluació

2010

(1,5 mesos)

2011

(5,5 mesos)

2012

(9,5 mesos)

2013

(12 mesos)

TOTAL

PACIENTS 874 3.910 8.964 10.471 24.219

FAMILIARS - 4.945 11.810 18.131 34.886

TOTAL* 874 8.855 20.774 28.602 59.105

*Pacients i familiars avaluats en els diferents períodes durant els 4 anys del programa
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Dirección científica

10

Resultats 2013



. %Estudi d’efectivitat

En totes les dimensions avaluades 
hi ha una millora significativa

•La significació estadística  (regressió lineal 
multinivell d’efectes mixtos) mostra que la 
millora és deguda a la intervenció.

•Cal tenir en compte que la tendència natural 
seria d’empitjorar, ja que els pacients estan en 
una situació molt avançada i el seu 
deteriorament és progressiu. 

•Es tracta de pacients que ja reben cures 
pal·liatives convencionals, a les quals s’afegeix 
l’atenció psicosocial, cosa que mostra el seu 
valor afegit.

Dimensió Nre. Resultat basal/ 

final

Significació

Estat d’ànim
19.310 4.6 (0.02) - 5.5 (0.04) <0.0001

Ansietat
20.925 4.0 (0.03) - 2.6 (0.05) <0.0001

Malestar
20.886 5.1 (0.03) - 3.4 (0.05) <0.0001

Sentit de la vida
15.226

2.23 (0.01) - 1.92 

(0.02)
<0.0001

Pau/perdó
14.262 1.91 (0.01) - 1.6 (0.02) <0.0001

Adaptació
22.409 3.0 (0.01) - 3.5 (0.01) <0.0001

Patiment
13.164 1092 (20%) - 326(34%) <0.0001
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Motivo principal de consulta en la primera visita. %

ta. %Motiu principal de consulta en la primera visita. %

Els principals motius de consulta són: simptomatologia depressiva i ansiosa i
falta de cobertura d’atenció.

25,47

16,85

10,4 9,25
7,52 6,38 6,27

4,19 3,14 3,09 2,92 2,78
1,38 0,36
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� 25,47 Simptomatologia depressiva
� 16,85 Simptomatologia ansiosa
� 10,40 Falta de cobertura d’atenció
� 9,25 Dificultats en la comunicació
� 7,52 Patiment existencial / espiritual
� 6,38 Situació de conflicte
� 6,27 Por

� 4,19 Alteracions conductuals
� 3,14 Negació
� 3,09 Ira / hostilitat
� 2,92 Retraiment
� 2,78 Dificultat d’adherència al tractament
� 1,38 Insomni
� 0,36 Culpa



ta. Estat d’ànim

Visita
basal

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

4,57

5,02
5,21

5,34
5,46

MediaMitjana

Figura 1. Estat d’ànim (escala numèrica verbal de 0 a 10)
L’efecte de les visites va ser estadísticament significatiu (p-valor < 0.0001) i es va
observar una millora de l’estat d’ànim
(regressió lineal multinivell d’efectes mixtos)

• Es demana als pacients que  
valorin el seu estat d’ànim amb 
una escala numèrica verbal 

• La gràfica mostra una millora
estadísticament significativa de 
l’estat d’ànim al llarg de les 5 
visites, i s’observa que és més 
evident entre la primera visita i 
la segona.
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ta. Ansietat

Visita
basal

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

4,05
3,48

3,11 2,91 2,76

MediaMitjana

Figura 2. Ansietat (escala numèrica verbal de 0 a 10)

L’efecte de les visites va ser estadísticament significatiu (p-valor < 0.001) i es va
observar una disminució dels nivells d’ansietat
(regressió lineal multinivell d’efectes mixtos)

• Resposta a la pregunta “Quin
nivell d’ansietat té en aquest
moment”, valorada amb una
escala numèrica verbal.

• La gràfica mostra una disminució
estadísticament significativa de
l’ansietat que expressen els
pacients en la primera visita
respecte de les posteriors.
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ta. Malestar

0
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Visita
basal

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

MediaMitjana

Figura 3. Malestar (escala numèrica verbal de 0 a 10)
L’efecte de les visites va ser estadísticament significatiu (p-valor <
0.001) i es va observar una disminució dels nivells de malestar
(regressió lineal multinivell d’efectes mixtos)

• S’ha pres una mesura de malestar 
emocional global amb el termòmetre 
emocional proposat pel National 
Comprehensive Cancer Network (35). 

• Es pregunta al pacient sobre el seu 
grau de malestar.

• La gràfica mostra que el malestar 
disminueix al llarg de les successives 
visites, disminució més marcada entre 
la visita inicial i el primer seguiment.
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Patiment / pas del temps

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4 Visita 5

79,92 76,61
72,29 68,83 65,96

20,08
23,39 27,71

31,17 34,04

Lento % Rápido %Lent % Ràpid %

Com proposa Bayés, la percepció del pas del temps que tenen les persones amb malalties avançades és una
bona manera d’avaluar el patiment que tenen. S’observa així que com més lentament perceben que passa el
temps, més patiment tenen.

Analitzant els resultats de les avaluacions
sistemàtiques de la dimensió patiment, observem que
les persones tenen menys patiment (hi ha un nombre
més alt de persones que expressen que el temps passa
ràpidament) després de la intervenció de l’EAPS.
Aquestes diferències són estadísticament significatives
entre la primera visita i la segona, i entre la primera i
les següents.
Això ens permet pensar que el patiment dels pacients
és menor després de la intervenció de l’EAPS.
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Dimensió espiritual 

La dimensió espiritual és important en una situació de malaltia avançada. S’ha demanat als
pacients si tenen creences, si aquestes els ajuden i quina religió professen.

Per avaluar el dolor espiritual, s’ha
preguntat també sobre el sentit de
la vida i la sensació de pau/perdó.

Les anàlisis fetes mostren que les
dimensions de dolor espiritual
milloren de forma estadísticament
significativa després de la
intervenció dels EAPS.

¿Li ajuden 
les seves 

creences?

• Sí= 78,52%

• No= 21,48%

Quina 
religió 

professa?

• Cristianisme Catòlic
96,35%

• Cristianisme
Protestant 0,68%

• Islamisme 0,68%

• Cristianisme ortodox
0,46%

• Altres: 1,83%

78%

22%

¿Té alguna creença?

si no
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S’ha analitzat la relació que té el fet que la persona en situació de malaltia té creences espirituals

i que aquestes creences ajuden la persona, amb la resta de dimensions avaluades.

• Els pacients que expressen tenir
creences espirituals tenen una 
millora més evident en algun dels 
aspectes avaluats.

Tener 
creencias 

• Els pacients que tenen creences 
que els ajuden en la situació de la 
malaltia avançada presenten una 
millora més evident en tots els
aspectes avaluats.  

Ayuda de las 
creencias

•Estat d’ànim
•Sentit de la vida
•Pau/perdó
•Adaptació global

•Estat d’ànim
•Ansietat
•Malestar
•Sentit de la vida
•Pau/perdó
•Adaptació global
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Dimensió espiritual 



Adaptació global

• En les entrevistes que fan els
professionals dels EAPS, a més de
registrar les respostes dels pacients, fan
una valoració global de l’adaptació del
malalt, basada en l’entrevista que acaben
de dur a terme, complementada amb el
judici clínic del pacient.

• Tal com s’observa en la gràfica, el
percentatge de pacients valorats amb un
nivell d’adaptació bo o excel·lent
augmenta al llarg de les successives
entrevistes. D’altra banda, s’observa una
disminució dels que presenten una
adaptació escassa o nul·la.

Visita
basal

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

3,01 3,17 3,31 3,4 3,47

Media

Figura 6. Adaptació (escala categòrica)
L’efecte de les visites va ser estadísticament significatiu (p-valor
< 0.001) i es va observar una millora dels nivells de adaptació
(regressió lineal multinivell d’efectes mixtos)
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L'homogeneïtat dels resultats és indicador de la 
bondat del model d’atenció

38
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Figura: 
resultat d’adaptació 
emocional a situació

Homogeneïtat: La majoria d’equips obtenen resultats similars, cosa que suggereix 
que el model d’atenció practicat és comparable i efectiu en contextos diferents, 
fruit de la formació, protocol·lització i registre comuns.
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Enquesta de satisfacció dels pacients

Amb l’objectiu de saber quin és el grau de satisfacció dels pacients amb l’atenció 
rebuda per part del programa, s’ha preguntat als pacients sobre l’atenció 
psicosocial amb relació a:

Ajuda per parlar de temes 
difícils o de preocupacions

Ajuda per resoldre tràmits

Ajuda per comunicar-se amb la 
seva família

Qualitat de l’atenció rebuda

Què és el que més valora de 
l’atenció rebuda pel 

professional

Quantitat de contacte amb el 
professional
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Satisfacció dels pacients

• El 94,81 % dels pacients afirmen que han tingut tot el contacte que necessitaven amb els professionals.

• Un 92,21 % consideren entre excel·lent i molt bona l’atenció rebuda.

• Més del 80 % dels pacients consideren que l’atenció rebuda els ha ajudat a: 

� Poder parlar dels temes difícils
� Resoldre assumptes pendents
� Comunicar-se millor amb la família

• Un 92,21 % consideren entre excel·lent 
i molt bona l’atenció rebuda.

89,61%

10,39%
0% 0%

¿Recomenaria l’atenció que rep vostè per part
del psicòleg / treballador social a altres

persones?

• Més d’un 90 % recomanarien 
l’atenció a altres persones.
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68,83 %

23,38 %

6,49 % 1,3% 0%

¿Com puntuaria l’atenció que rep vostè per part
del psicòleg / treballador social?



(MATÉ et al. “The Institut Català d’Oncologia Model of Palliative Care”. Journal of Palliative Care (2013) conclou que els 
aspectes clau per a l’atenció a les necessitats essencials dels pacients en situació de malaltia avançada són: 

NECESIDADES ESENCIALES: 
•Espiritualidad
•Esperanza
•Dignidad
•Autonomía
•Afecto 

VALORES Y ACTITUDES:

•Hospitalidad
•Empatía
•Compasión
•Compromiso

•Confianza
•Congruencia
•Presencia
•Honestidad

Què és el que més valora de l’atenció que li ofereix 

el psicòleg o treballador social?

-“El que valoro més és poder expressar-me i explicar les meves 

preocupacions, i rebre pautes per poder-les solucionar.”

-“L’accessibilitat. L’afecte i l’atenció que ofereixen, la 

continuïtat, el seguiment.”

-“Disponibilitat, calidesa i habilitat de permetre que 

m’expressi, guardar silencis, interès personal.”

-“Poder expressar-li el que no puc dir a la meva família i rebre 

ajuda per gestionar les emocions.”

+
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Satisfacció dels pacients

Els pacients destaquen una sèrie d’aspectes en l’atenció que coincideixen
amb les necessitats essencials evidenciades pels experts.

Necessitats essencials:
Espiritualitat
Esperança
Dignitat
Autonomia
Afecte

Valors i Actituts: 

Hospitalitat
Empatia
Compassió
Compromís

Confiança
Congruència
Presència
Honestedat



Dirección científica

Programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades

Després de 5 anys d’atenció:

�Alt nivell de satisfacció de pacients, famílies i professionals sanitaris.
�Millora de la qualitat de vida de les persones ateses.
�Es consolida l’atenció integral tenint en compte els aspectes socials, emocionals i espirituals. 
L’atenció espiritual és clau per alleujar el sofriment dels pacients.
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Atenció 
Emocional i 

social  

Espiritualitat Dol Voluntariat Suport als 
professionals




