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En l’etapa de malaltia avançada i/o terminal 
els   objectius  estan  centrats  en  la   millor 
qualitat  de vida, promoció de l’autonomia i 
adaptació  emocional a la situació,  amb  una  
actitud  de  teràpia  activa  i   un   maneig 
interdisciplinar.

Sovint és difícil determinar si un pacient 
respiratori crònic está en aquesta fase de la 
malaltia



La  intervenció  dels  diferents  professionals 

implicats en l’atenció va dirigida a  aconse-

guir la millora simptomàtica dels malalts, en 

aspectes de l’àrea física, emocional, espiritual, 

psicosocial, i atendre les seves famílies.   



Objectius específics

• Valoració multidisciplinar dels símptomes i 

necessitats del pacient i cuidadors.

• Tractament i seguiment al llarg de la malaltia.

• Educació  del malalt i família.

• Prevenció de crisis.

• Suport psicològic i social.



ANÀLISI SATISFACCIÓ



MODEL D’INTERVENCIÓ
Flexible, compartit i cooperatiu

Tractament específic

Tractament de suport

Cures pal·liatives

Atenció al final de la vida



• Coordinació  amb  equips d’atenció primària, 

metges de família. 

• Coordinació amb servei de medicina interna, 

pneumología de l’hospital d’aguts.

• Coordinació  amb  altres  equips   d’atenció 

pal·liativa,   centres sociosanitaris,    altres 

hospitals…



ATENCIÓ 
PRIMÀRIA

CURES 
PAL·LIATIVES

HOSPITAL 
D’AGUTS

ALTRES 
(HOSPITALS, 

SS,...)

PACIENT



DIVERSIFICACIÓ ORGANITZATIVA

RELACIÓ AMB L’ENTORN

• Programa  d’atenció  domiciliària,  equip  de

suport ESD, PADES.

• Hospital de dia.

• Consulta externa.

• Equip de suport hospitalari ESH, UFISS.

• Unitat d’hospitalització.





PRONÒSTIC

Un dels motius que en  dificulten la precisió 

és que hi intervenen moltes incerteses i hi ha  

molts  factors  afavoridors  de  malentesos 

entre metges i malalts perquè, sovint, tenen 

expectatives  diferents  en  relació  amb  el  

resultat esperat. 



IMPLICACIONS I

• No solament  detalls  clínics i predictors de 

l’evolució de la malaltia.

• Risc i probabilitat: sovint es fa difícil traslla-

dar les probabilitats matemàtiques a una 

experiència personal.



IMPLICACIONS II

• El   procés   de   proporcionar  informació pot 

anar  en  detriment  de  l’escolta  del  malalt, 

dels seus  sentiments i  emocions.  

• Què és el que realment el malalt vol saber?

• Com assumirà la informació rebuda?

• Com  podem  ajudar-lo  a afrontar  les 

consequències de la informació donada?  



IMPLICACIONS III

• Malestar  professional. Els  metges   són  espe-

cialment vulnerables:

-la societat occidental nega la mort.

-incomoditat del professional davant l’impacte

emocional que representa donar males notícies.

-demandes judicials.  



OBJECTIUS I

• Proporcionar  informació sobre el futur als 
malalts i familiars perquè puguin establir 
objectius i prioritats, amb expectatives
raonables de tractament.

• Ajudar a l’afrontament de la mort.

• Ajudar el clínic en la presa de decisions. 
Comparació  de malalts en relació amb  els 
resultats obtinguts.



OBJECTIUS II

• Definir  el  recurs més apropiat  en   cada 

moment,  UCP,  ESD.

• Dissenyar polítiques relacionades  amb la 

utilització i distribució adequada de recursos 

i serveis de suport.

• Proporcionar un  llenguatge comú  entre  els  

professionals sanitaris implicats en l’atenció 

al final de la vida.




