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…qui coneix?? 

…..la definició de Planificació de les 
decisions  Anticipades ? 

 



…qui de nosaltres ha preguntat (o 
pregunta)…. 

 Què és important per a tu en el 
procés de malaltia? 

 



 Hi ha alguna cosa que et 
preocupa? 

 

…qui de nosaltres ha preguntat (o 
pregunta)…. 



Com puc ajudar-te a acomplir els teus 
desitjos i preferències en cas de què 

no puguis decidir 
 

…qui de nosaltres ha preguntat (o 
pregunta)…. 



Paraules clau 



Què és la PDA? 

Procés deliberatiu i 
estructurat 

Vehicle per a l’expressió de 
desitjos,  valors i 

preferències 

Procés de presa de decisions 

Suport i acompanyament de 
família/entorn i professionals 

Planificació de l’ atenció, 
especialment rellevant quan 

la persona no pot dedicir 



Les 4 potes de la PDA 

• Definir estratègia 
d’implementació i crear la marca 

Implicació 
institucional 

• De què diem que estem parlant/ 
Implicació dels experts Concepte 

• Definir les necessitats 
formatives i els targets Formació 

• Transmetre el concepte i la 
rellevància 

Implicació de 
la ciutadania 





Per què és important la PDA 



Algunes conclusions. I 

• Millor control símptomes (poca evidència) 
• Adequació esforç terapèutic 
•     de la satisfacció pacient/ familia 
•     Qualitat de Vida (molt poca evidència)  
• Descarrega responsabilitat a la família  
• Ajuda a disminuir la complexitat en el 

procés de presa de decisions 
 



Algunes conclusions. II 

• Concordança entre els desitjos del pacient 
i el coneixement dels professionals 

•    d’hospitalitzacions 
•    ttments de suport vital 
•    de tècniques de cardioresucitació 
•    ús de recursos específics 



I tu, per què creus què és 
important…..? 



Moltes gràcies!! 
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