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Informació i comunicació 
Hem de parlar de …

1. Objectius personals (com voldria ser atès)

2. La seva malaltia i pronòstic

3. Els tipus de cuidats o tractaments que estan 

disponibles i els beneficis, danys i riscos

4. Les decisions que poden necessitar fer-se sobre el 

seu cuidat i tractament en el futur



Informació i comunicació 
Planificació de Decisions Anticipades (PDA)

El que vol que 
passi

El que NO vol 
que passi

Qui parlarà 
per vostè?





Situacions Difícils

Planificació de Decisions Anticipades (PDA)



Deteriorament cognitiu

● No és infreqüent que persones amb deteriorament cognitiu 
hagin de prendre decisions (processos intercurrents i 
fragilitat).

● Deteriorament cognitiu lleu o moderat: competència per 
participar en la presa de decisions senzilles.

● Els professionals són els responsables de valorar la 
competència d’un pacient per prendre una decisió concreta, 
en cas de dubtes sobre si és competent o no.
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Nutrició enteral (NE) per SNG o gastrostomia. La NE no augmenta l’expectativa de vida, 
comporta una pobra o nul·la millora de l’estat nutricional i no elimina el risc de pneumònies per 
aspiració; a més, sovint provoca molèsties als pacients i s’ha de recórrer a mecanismes de 
restricció mecànica o mèdica, els quals, al seu torn, afavoreixen l’aparició de noves 
complicacions. 

Volicer L. Goals of care in advanced dementia: quality of life, dignity and comfort. J Nutr Health 
Aging. 2007;11(6):481.

Ús d’antibiòtics (p.e., infeccions respiratòries de repetició en un context de disfàgia per 
progressió de malaltia). Persones amb demència greu (GDS 7c), no són candidates al tractament 
antibiòtic. 

Arriola Manchola E. Criterios para la inclusión de un paciente con síndrome demencial en la fase 
asistencial de cuidados paliativos. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2002;37(4);225-30.
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La complexitat està determinada per la incertesa en el diagnòstic 

situacional (què li passa al pacient? quina capacitat funcional té?), i les 

variables que condicionen la situació de final de vida.

El diagnòstic situacional és fa a partir d’una valoració multidimensional

És necessari un «diagnòstic precís», per identificar necessitats, acordar 

objectius, desenvolupar i implementar el pla de cures i fer el seguiment 

de l’evolució. 

Multimorbiditat (cronicitat) 3
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Programa Cronicitat (PCC i PCA)

● Implica informar al pacient i/o família 

de la situació clínica i pronòstica

● Diagnòstic situacional/ Valoració 

Multidimensional

● Els pacient PCA, haurien de tenir una 

PDA?

● Valoració del pronòstic

● Habilitats de comunicació

● Equip Interdisciplinar

● Coordinació



Com ho fan?





El Futur…
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News > Reuters Health Information

First Australian State Passes Law Permitting Euthanasia
By Paulina Duran

December 01, 2017

SYDNEY (Reuters) - Victoria on Wednesday became the first state in Australia to allow terminally ill patients 
to end their life as its legislature passed a euthanasia law that other states are expected to use as a 
template. The legislation, to come into effect in June 2019, will make it legal for any resident of the 
southeastern state with a terminal illness and with less than six months to live to request a lethal dose of 
medication.

Sufferers of some conditions, such as motor neurone disease and multiple sclerosis, can request a lethal 
dose even if they have been given up to a year to live.

"The implementation of the bill ... will give people hope and compassion, and that a good death will in fact 
be possible for people who are currently enduring difficult, difficult ends of life,“…..

https://www.medscape.com/
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