acompanyament
al final de la vida

què és la vida?
vida > pèrdua > mort

què diuen els llibres?

vida

f BIOL 1 Estat dinàmic de la matèria organitzada caracteritzat bàsicament per la
seva capacitat d’adaptació i d’evolució davant els diferents canvis en el medi, i pel fet de poder
reproduir-se. 2 Totalitat de lesaccionsi elsfetsesdevingutsa algúdurant la seva existència.

pèrdua

f 1 1Acció de perdre. Deixar de tenir.

mort

f 1 1 FISIOL Cessació de la vida.

què és la mort?
La mort confronta la persona amb la pròpia finitud, poc present en la nostra
societat hiperconnectada i veloç que premia la bellesa i l’èxit -sovint d’esquena al
patiment- malgrat haver assolit l’esperança de vida més llarga de la història de la
humanitat.
La mort té una connotació negativa i, com a tal, és evitada. Morim en centres
sanitaris i elaborem els rituals entorn d’empreses especialitzades. Avui és gairabé
un tabú, però el concepte de la mort en la cultura occidental ha evolucionat al pas
de la societat.

S. XIX Segona revolució industrial.
S’amaga la gravetat de la situació al malalt.
Mort en lloc proper, ritual íntim.
Familiars i coneguts més pertorbats.

S.XII Edat mitjana.
Humilitat. És una llei de la naturalesa intrínseca a la vida.
Mort en lloc proper acompanyats de familiars, amics, etc.
El ritual com a últim esdeveniment públic.

> alteració de l’estat del cos o òrgan que interromp les seves funcions vitals.

> es classifiquen en dos tipus:

la
malaltia
malaltia aguda
> inici i final definit.

malaltia crònica

> crònica vol dir llarga, no necessariament greu
(hipertensió, diabètis, insuficiència renal o cardíaca, càncer, MPOC, etc)
> llarga durada i progressió lenta.
> previsió d’agreujar-se.

la malaltia crònica
> Segons l’OMS són responsables del 63% de la mortalitat mundial.
> L’any 2008, 36 millons de persones van morir per malaltia crònica.
> El 70% eren de sexe femení i el 29% eren menors de 60 anys.
> A Catalunya 1 de cada 4 persones té una malaltia crònica, i 140.000 pateixen
dependència.
> És el problema de salut que demanda més servei sanitari, i representa fins
el 75% de la despesa. Això va portar a crear el Departament de malalties
cròniques i Promoció de salut.
> Per tal de millorar l’abordatge d’aquestes malalties, a Catalunya es van posar
en marxa el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i el Pla de Salut de
els anys 2011 i 2015, respectivament.
> A Vic, unes 650 persones pateixen una malaltia crònica
avançada, i ¼ part té necessitats socials.

el pacient crònic complex
(PCC)
malaltia crònica

>deteriorament progressiu> dependència

> aparició de brots o crisis. > caire sanitari.
> caire social.
> esperança de vida.

> malalties cròniques.

> l’envelliment augmenta la possibilitat de patir una o vàries malalties cròniques.
> PCC és un pacient crònic de difícil gestió clínica.
> malaltia crònica greu.
> vàries malalties cròniques.
> per tal de millorar la qualitat de vida d’aquests pacients és
necessària una nova mirada, amb una perspectiva integradora de sanitat i
serveis socials.

(PCC)
> la progressió de la malaltia complica i augmenta l’atenció sanitària i social.

malalt crònic avançat
> atenció pal·liativa.
> millorar la seva qualitat de vida.
> alleugerir el patiment i controlar els símptomes.

Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada

(MACA)

> millorar la qualitat de vida.
> bona percepció d’atenció del malalt i familiars.
> reduir ingressos urgents crònics i evitar
reingressos als 30 dies.

malalt crònic avançat
Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada

(MACA)
> potenciar la vida activa i l’autònoma, incorporant PDA.
> visió global integradora de l’assistència primària i hospitalària,
incloent hospitalitazació d’aguts i sociosanitària.
> augmentar la prevenció i incorporar l’entorn familiar i social.
> avaluar els resultats amb indicadors de qualitat assistencial.

malalt crònic avançat

la malaltia terminal
> la malaltia ja no respòn a cap tractament per frenar-la o curar-la.

les cures paliatives
(SECPAL)
> malaltia avançada, progressiva i incurable.
> no respon als tractaments específics.
> problemes o símptomes intensos, múltiples, multifactorials i canviants.
> gran impacte emocional: pacient / família / equip terapèutic.
> pronòstic de vida inferior als 6 mesos.

fases davant el diagnòstic
de malaltia terminal
Arriba la mala notícia...
> Elisabeth Kübler Ross, Doctora i psiquiatra suïssa (1926-2004)
estudia els efectes clínics davant el diagnòstic de malaltia
terminal o pèrdua catastròfica de pacients i famílies.

> estableix que les persones passem per cinc fases diferents:
> xoc i negació.
> ira.
> negociació o pacte.
> depressió.
> acceptació.

> xoc i negació > ira > negociació o pacte > depressió > acceptació

xoc i negació

Això no em pot estar passant a mi...
> mecanisme de defensa.
> persones informades de manera brusca.
> negació parcial comú a gairebé tots els malalts > incredulitat.
> negar la mort dificulta el procés d’acceptació.
> “Però

si jo em trobo bé”, “Aquests informes no poden ser meus”.

> es tendeix a buscar segones opinions, tot i que aviat apareix
la desesperació…

> xoc i negació > ira > negociació o pacte > depressió > acceptació

la ira Per què a mi...?
> la negació és substituida per ràbia, ira, enveja i ressentiment.
> difícil d’assumir pels familiars, la ira és envers tothom.
> “Pèr què a mi? No és just”, “Com em pot estar passant

a mi?”.

> la persona s’adona que la situació és realment greu.
> es torna irritable, recrimina i es culpa a si mateixa, la família i
l’equip mèdic.
> amb comprensió, respecte i temps, és possible reduir les
peticions irades.

> xoc i negació > ira > negociació o pacte > depressió > acceptació

negociació o pacte

Deixaré de fumar si puc viure uns anys més...
> relacionada amb l’esperança.
> útil per a un període de temps breu.
> intent de posposar la realitat.
> després de no afrontar la tristesa de la realitat i d’enfadar-se
amb la gent i amb Déu, s’intenten promeses amb un
mateix o amb la divinitat.
> “Dóna’m uns anys més per veure graduar-se el meu fill”.

> xoc i negació > ira > negociació o pacte > depressió > acceptació

“Moriré, quin sentit té...?”

depressió

> apareix quan acords i promeses no canvien la realitat.
> revisió de les coses inacabades o que no es podran fer.
> desesperança, depressió, tristesa, plors, por...
> “Estic tan trist, per què fer res...”,
> depressió reactiva
> pèrdues pròpies, símptomes incontrolats…
> precisa de comunicació i ajuda professionals.
>
>
>
>

> depressió preparatòria
pèrdua imminent de la vida.
íntima i silenciosa.
acompanyament des de l’estar.
presència d’elements espirituals.

> xoc i negació > ira > negociació o pacte > depressió > acceptació

“No puc lluitar, m’hauria de preparar.”

acceptació

> amb temps i acompanyament, és possible l’acceptació sense por ni enuig.
> s’han expressat els sentiments d’enveja, ràbia, s’ha plorat...

> tranquil·llitat.
> necessitat de dormir, d’aïllar-se.
> “Està

tot bé”

> més necessitat d’atenció
per part de la família
que per part del malalt.

model de cures paliatives
Regne Unit, anys 60.

model de cures paliatives
Regne Unit, anys 60.

> neixen amb l’objectiu de donar atenció de qualitat al malalt i a la família.
> només contemplava casos terminals de càncer.
> als ‘80 la OMS recomana incloure les cures pal·liatives als plans de Salut.

> a Catalunya, s’inclouen per a tot tipus de patologies
terminals des dels anys 90.

model de cures paliatives

definició
la medicina paliativa és l’especialitat mèdica que centra la seva atenció
en la millora de la qualitat de vida dels malalts terminals i
dels seus familiars.
> respon als problemes de la malaltia al final de vida.
> fa prevenció i alleuja el patiment físic.

objectiu

> identifica, avalua i tracta el dolor i altres problemes
físics, psicosocials i espirituals.

> alleugerir el patiment basant-se en les necessitats individuals.
> promoure el benestar i millora de la qualitat de vida.

model de cures paliatives

necessitats bàsiques
de les persones al final de la vida

psico lògiques

físiques

clíniques

socials

pacient
i família

atenció
al dol
cures
en final
de vida

pràctiques

espirituals

*Quadre de necessitats bàsiques (Ferris, Gomez Batiste, fürst i Connor 2007)

model de cures paliatives

bases terapèutiques
> atenció integral (física, emocional, social i espiritual)
de manera individualitzada i continuada.
> centre d’atenció al malalt i a la família.
> promoure l’autonomia i la dignitat, si és possible amb PDA.
> actitut activa i rehabilitadora vs derrotista (“No hi ha res a fer”)
> importància de l’ambient:
respecte, confort, suport i comunicació.

model de cures paliatives

instruments bàsics
> equip interdisciplinar.
> controls de símptomes: reconeixement, avaluació
i tractament.
> suport emocional i comunicació honesta i de confiança.
> organització canviant.

eines del pacient
Document de Voluntats Anticipades
(DVA) o “testament vital”

> document escrit, adreçat als professionals, pel qual una
persona major d’edat, o menor emancipat amb capacitat
legal, estableix les seves voluntats de manera lliure, per tal
que es tinguin presents quan es trobi en una situació on no
pugui expressar la seva voluntat.

Planificació de Decisions Anticipades (PDA)
> pla que indentifica els valors i preferències del malalt o la seva
família, si s’escau, per preveure amb antelació els objectius i
recursos necessaris per a la seva atenció.

diferències entre DVA i PDA

> Font: Francesc José María.

la pèrdua
> falta o absència d’alguna cosa.
> experiència inevitable a la vida.
> pot afectar el cos, la ment, l’esperit, l’entorn familiar o social.
> segons la seva naturalesa: ho he extraviat o m’ho han pres.
> hi ha diferents tipus de pèrdua:
> vital, pèrdua de la vida.
> relacionals.
> amb un mateix.
> materials.
> evolutives.

la pèrdua

tipus

> vital, pèrdua de la vida, la pèrdua total.

mascota, altra persona o de la pròpia vida.

> relacionals, es perd el vincle amb l’altra persona.

ruptures de parella o amistats.

> amb un mateix, tenen a veure amb la nostra salut, tant
físiques com de capacitats sensorials, motores i
psicològiques.

competències físiques o mentals per malalties o accidents.

> materials, pèrdua d’objectes o possessions.

feina, posició econòmica, xumet, casa, l’anell de casament…

> evolutives, les pròpies del cicle vital.

infància, vellesa, menopausa…

la pèrdua

factors condicionants per a afrontar una pèrdua
tipologia de la pèrdua
> tipus de pèrdua.
> causa de la pèrdua.
> dependrà també de com hagi arribat la pèrdua.
> llarga malaltia.
> mort incerta o no visualitzada.
> malaltia sense control de símptomes.

característiques personals del dolent.
> edat i afrontament de les adversitats al llarg de la vida.
> capacitat d’autocura, resiliència i espiritualitat.
> dols anteriors.

aspectes personals.

> edat, parentiu i xarxa familiar i social.
> càrrega emocional vers la pèrdua.
> relació ambivalent o de dependència.

gràcies

