
PREVALENÇA DELS PACIENTS AMB 
 MALALTIES AVANÇADES EN RESIDÈNCIES 

              PDA 
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AP ..............................1,5% 
H Aguts ...................... 45% 
Sociosanitaris .............60% 
Residències ................ 60% 

 
  
Actualment 1-3% de les persones grans 
requeriran algun tipus d'institucionalització. 
  

 

 

 

 

prevalença 
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• Els canvis demogràfics, patrons sociofamiliars, la 

cronificació de múltiples malalties i dependència 
han contribuït a augmentar l'especialització 
sanitària de les residències. 

 
• Per tant cal atendre  a les cures bàsiques també 

han d'atendre ales necessitats integrals de les 
persones, respectant els seus valors. 

  
 



Donada l'alta prevalença de persones 
afectades de situacions de cronicitat, amb 
condicions i pronòstic de vida limitat, 
AQUESTA  JUSTIFICA  LA  MIRADA 
PAL·LIATIVA  ALS  CENTRES  RESIDENCIALS i 
no només per als pacients amb malalties 
oncològiques 
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• Segons INE any 2012 gent gran> 80 anys 2.491.311 representa 

el 5,3% de la població. 
 

• Any 2008 havia 329.111 residències al voltant del 70% de les 
places amb pacients amb alta dependència. Segons Edat & 
Vida, el 20,2% dependència moderada, el 38% són grans 
dependents i el 29,3% dependents severs. 
 

• Any 2010 esperança de vida en dones 84,9 anys, homes 78,9 
anys. Índex d'envelliment del 13%. ----- Fenomen del 
sobreenvelliment ---- aquest grup ocupa la major part de les 
places en les residencials i sociosanitaris. 
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SARquavitae      estudi     any 2012: 
 
 

• 72,6% ----- entre 70-89 anys 
• 67,2% dones 
• 78,1%     3   o   més diagnòstics actius. 
• 24,7% procedien directament de l'hospital 
• Defuncions del 25% any de la població prevalent 
• Mal. associades: demència, .  M. Cardiovascular 

crònica avançada, M. Resp. crònica incapacitant 
i neoplàsies. 
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Pacient tipus residencial: abans resident a l'actualitat ---- 
aquest justificat utilitzar la paraula pacient. 

1. Home o dona> 80 anys 
2. Pluripatologia i cronicitat 
3. Dependència moderada / gran Barthel <20 
4. Problemes sensorials 
5. Deteriorament cognitiu GDS 6-7, MMSE <14, 
6. Risc d'aïllament social per 4,5 
7. Risc de complicacions secundàries a la seva patologia 
crònica (disfàgia, desnutrició, caigudes, UPP etc ...). 
8. Disminució de reacció davant episodis d'estrès (exercici, 
descompensació de la malaltia, administració de fàrmacs 
etc ....). 
  

 

             
PARADIGMA  
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IDENTIFICAR PACIENTS   
Diferents nivells de complexitat:  
PC no complexe, PCC, MACA, 
terminals 
 
Utilitzar instrument NECPAL  SAR quavitae  
en estudi prevalença es calcula que el 40% 
de la seva població presenta necessitats 
pal·liatives.  Es va confirmar posteriorment 
la mort del 90% dels pacients identificats 
com MACA abans de 12 mesos. 
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                       APLICACIÓ   COMUN: 
 
• Avaluació multidimensional  
• revisió Tractament  
• Identificació de valors - preferenças  
• Inici de PDA  
• Identificació de cuidador principal  
• Professional de referència 
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                            APLICACIÓ 
ESPECIFICA: 
 
Pacient crónic no complexe ----------DVA 
 
Pacient crónic complexe---NECPAL---MACA---PDA 
 
Pacient terminal-----------decisions éticas 
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• Formació del personal/programa docent 
• Identificació 
• Avaluació multidimensional 
• Inici de PDA  

 
• Accions de formació pacients / familiars 

            ACCIONS  
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“LA REVOLUCIÓ DE LA LONGEVITAT ENS OBLIGA 
A ABANDONAR LES NOCIONS EXISTENTS DE LA 

VELLESA I LA JUBILACIÓ”. 
 
Global Alliance of International Longevity Centres (ILC-GA), The global secretariat is 
located in New York and the present Co-Presidents of the Alliance are Baroness Sally 
Greengross (ILC-UK) and Dr Alexandre Kalache (ILC-Brazil).  
International Longevity   
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Gracies  
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