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INTRODUCCIÓ 

 

L'any 2020 ha estat un any marcat per la crisi sanitària de la COVID-19. Durant el confinament, i en tots 

els mesos posteriors, les dinàmiques de treball s'han hagut d'adaptar a la situació excepcional i a les 

mesures de seguretat indicades per seguir donant atenció, suport en la cobertura de necessitats bàsiques 

i acompanyament a les persones en situació de final de vida. En cap moment, s’ha deixat de prestar 

atenció a les persones que han requerit aquest servei. 

 

El perfil d'aquests pacients és el de malalts crònics complexos, amb processos oncològics avançats o amb 

malalties degeneratives avançades, que precisen un recurs de suport personal domiciliari urgent. A més, 

reben una atenció integral en aspectes físics, emocionals, socials i espirituals, i també un suport personal 

que inclou la higiene, l'alimentació, la supervisió de la medicació, cures no complexos, acompanyament, 

etc. La coordinació amb els Serveis Socials dels Ajuntaments del territori, el finançament i la col·laboració 

de les entitats que donen suport al projecte, han estat bàsics i molt importants per poder cobrir la 

demanda i per garantir la qualitat del servei, molt especialment durant l'any 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



Justificació  

 

 

El PADES es un equip multidisciplinari de suport als professionals de l’atenció primària sanitària i social. 

Es un recurs de la xarxa sociosanitaria que  dona atenció a:   

 

• Pacients crònics complexes  

• Pacients pal·liatius 

o amb processos oncològics avançats  

o amb insuficiència d’òrgan crònica avançada(IOCA) 

o amb malalties degeneratives avançades 

 

Els objectius del PADES consisteixen en oferir una atenció integral del malalt que inclogui l’abordatge dels 

aspectes físics, emocional, socials i espirituals. 

 

El PADES actua a nivell territorial en tota l’àrea d’influència de la CSMS amb una població de referència 

de 195.000 hab.  

 

En l’atenció de cures pal·liatives es produeixen situacions impactants i canviants que demanden de suport 

en el domicili al pacient i a la família de forma àgil.  L’equip PADES, treballa els recursos propis de la família 

i les seves possibilitats, però malgrat això en moltes situacions es precisa  de personal extern i professional 

per abordar la problemàtica que es presenta. 

 

Quan ens trobem en la fase final de l’evolució de la malaltia, amb un desenllaç proper, en alguns casos els 

recursos informals i formals són insuficients per cobrir l’atenció global en el domicili, i es requereix d’un 

Servei d’Atenció a Domicili . 

 

Els Serveis d’Atenció Domiciliari que gestionen els Serveis Socials Municipals sovint no disposen de 

suficient capacitat econòmica i funcional per cobrir la demanda. Això provoca un retard en l’assignació 

d’aquest servei en pacients pal·liatius i crònics complexes, en situació de final de vida, que  precisen d’un 

recurs de suport  urgent. Al no poder donar resposta amb la suficient celeritat, sovint causa l’ingrés del 

pacient en un centre (hospitalari,sociosanitari, residencia....). 

 

D’altra banda els professionals que atenen aquests pacients han de tenir una formació específica i 

experiència en cures pal·liatives per poder assumir de forma eficaç i eficient les necessitats d’aquests 

pacients i famílies. 

Les principals problemàtiques que detecten els equips als domicilis son : 

- Manca de suport familiar o insuficient. 

- Dificultats del cuidador principal: 



 * per problemes de salut, edat, i/o dificultats físiques 

 * per alt impacte de la malaltia i/o tractaments 

 * per indicis de trastorn mental i/o psicològic 

 * per absència de família ( o no fan costat) 

 * per esgotament i sobrecàrrega físic i emocional del cuidador  

 * per problemes en la conciliació de l’atenció al malalt    

  amb la vida laboral o familiar  

                    *manca de capacitat o hàbits per l’autocura i en la relació  

  amb l’entorn. 

 

 

- Augment de la dependència del malalt en poc temps. 

- Recursos econòmics insuficients en el moment de l’atenció. 

- Temps llarg de resposta de les institucions versus pronòstic de vida molt curt del pacient. 

 

Per al cuidador, tenir cura personalment del seu malalt genera un alt grau de satisfacció que afavoreix un 

millor dol , però també pot ser una tasca molt solitària. 

 

Pel malalt tenir la opció d’ésser atès per la seva família a casa seva en el seu entorn ,i envoltat dels seus 

objectes personals afavoreix el procés d’adaptació personal a la malaltia i un màxim confort. 

 

La dignitat dels malalt i les famílies en el procés de morir  ve marcada per una banda per les vivències dels 

mateixos durant la malaltia : el patiment de la persona estimada , la davallada progressiva del malalt i 

pensar que no s’ha fet suficient . 

 

El procés de morir és únic i complex, no comparable amb cap altre moment de la vida i es un repte per 

tots dignificar aquest procés facilitant l’adequació dels serveis i el suport rebut. 

 

Característiques del servei 

 

El SSID es un servei d’atenció domiciliaria que ofereix AVAH, per a pacients en situació de final de vida , 

de l’àrea d’influència de la CSMS donant cobertura entre els dos PADES a un total de 13 poblacions. 

Es gestionat pels dos equips PADES de la CSMS , amb les següents característiques: 

 

• Suport d’un cuidador a domicili, contractat a través de l’empresa de serveis Vincles 

• D’incorporació ràpida (24/48 h), de dilluns a divendres. 



• Limitat en el temps,  amb una durada no superior a 30 dies,  

• De suport personal al malalt i a la família (canvis posturals, higiene,  acompanyament i suport 
emocional al pacient i família,  suport en les cures pre i  post mortem ....) 

• Sense cost per les famílies 

• Exclusiu per a pacients pal·liatius en situació de final de vida,  atesos per PADES 

• No es substitutori dels serveis públics i/o privats , es preveu la possibilitat de complementarietat 
dels mateixos.  

 

L’equip es planteja activar el SSID en cas de necessitat no coberta en menys de 48h per cap tipus de recurs  

ja sigui domiciliari privat , públic o d’internament. 

La Treballadora social conjuntament amb l’equip valora cada cas individualment, i decideix en quins casos 

s’activa el servei, ja que no en tots els casos es precís activar un recurs de suport. 

 

Es valora necessari per al bon funcionament del servei disposar: 

 

1. d’un professional (Treballador/a familiar, auxiliar de geriatria...) amb formació o experiència 
demostrada en cures pal·liatives . 

2. disponibilitat de 30 hores setmanals de dilluns a divendres 
3. coordinació de l’agenda del SSID per part de la TS del PADES 
4. coordinació amb els recursos de zona a activar en cas necessari. 
5. consentiment escrit per part de les famílies,  d’acord amb els criteris de l’AVAH  

 

S’informa als recursos de zona (Serveis socials, Associacions...) de l’existència del SSID per tal d’establir 

compromisos de col·laboració per agilitzar les valoracions des dels respectius serveis i no demorar la 

resposta mes enllà del període d’intervenció del mateix (+/-30 dies). 

 

Criteris d’accés 

 

Per tenir dret a rebre el servei del SSID l’usuari ha d’estar inclòs en el Programa  PADES de la CSMS.  

Cada cas serà valorat per la Treballadora Social de l’equip segons les circumstancies del pacient i 

possibilitats d’accés a recursos públics i/o privats que ella mateixa gestionarà. 

 

Si es determina el dret del pacient i família al servei, aquests hauran d’expressar la seva conformitat 

mitjançant la signatura del consentiment  (Annex 1). 

 

Funcionament 

 

Un cop feta la primera valoració per part de l’equip PADES i valorada l’activació del SSID es segueix el 

següent circuit: 



 

• Informació a pacient i família de la possibilitat d’activació del servei i les condicions del mateix. 

• Si accepten la proposta de servei, i sempre que sigui possible, es farà una visita de presentació 

del professional que atendrà al pacient conjuntament amb Treballadora social de l’equip.   

• Es pactaran els objectius i la data de finalització  

• Signatura del document de compromís assistencial . 

• La treballadora social tramitarà altres recursos alternatius, si es necessari  

• Finalització del  servei. 

• Recollida d’enquesta de satisfacció del servei, que avaluarà l’AVAH 

 

Duració del servei 

 

Es preveu que el servei tingui una durada màxima de 30 dies , excepcionalment l’equip pot mantenir el 

servei en funció de la situació i grau de complexitat del pacient. 

 

Finalització  del servei 

 

La finalització del servei, es pot produir  per alguna de les causes següents: 

 

- Que el pacient o la família rebutgin el servei 

- Finalització del temps pactat. 

- Assignació d'un altre recurs assistencial . 

- Defunció de la persona usuària. 

- Incompliment greu i reiterat dels acords. 

- Si la persona usuària se’n va a viure a un altre municipi. 

 

Protecció de dades personals 

 

Les dades personals i familiars de la persona usuària, que constin en el documents annexes tenen caràcter 

confidencial i estan emparades pel secret professional i la llei de protecció de dades. Només hi tindran 

accés els professionals que intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitat dels serveis a 

prestar. 

 

Aquestes dades constaran en un arxiu informatitzat gestionat per l’equip PADES, que segueix la normativa 

establerta a la CSMS en matèria de protecció de dades. 

 



La base constarà de les següents dades: Identificació del pacient, edat, sexe, tipologia de pacient 

(oncològic,...), data inici i  finalització del servei, durada del servei  

 

La documentació signada en paper per part de pacient i família es guardarà en un arxiu tancat  en el 

despatx del  PADES de la CSMS. 

 

Avaluació del servei 

 

L’avaluació es anual, i es podran presentar les dades a l’AVAH sempre que ho requereixi el seu president 

.  

 

L’avaluació es fa quantitativament, a partir de recollida de dades: 

 

• nombre d’usuaris atesos,  

• característiques (edat , sexe, població, tipologia de pacient,...) 

• mitjana d’hores del servei per pacient,  

• durada del servei 

• percentatge d’èxitus a domicili 

• complementarietat amb serveis de zona 

 

 I de forma qualitativa mitjançant: 

 

• La supervisió dels professionals del servei per part de la TS de PADES en coordinació amb 

empresa de SAD. 

• Visites conjuntes amb l’equip de PADES 

• Enquesta de satisfacció voluntària per part de la família. 

MEMÒRIA D’ACTIVITAT SSID  2020 

Edat / Sexe Dona Home Total 

< 46 anys 2 2 4 

de 46 a 65 anys 15 8 23 

de 66 a 75 anys 11 13 24 

de 76 a 85 anys 14 27 41 

> 85 anys 21 19 40 

TOTAL 63 69 132 



  

Persones 

prevalents 

 a 1 del mes 

Nous 

casos 
Persones ateses  

per mes 
Altes 

Total  

hores 

realitzades 

Total  

hores 

contractades 

  

Serveis 

Gener 8 12 20 9 218 230 
  

144 

Febrer 11 8 19 11 214 200 
  

145 

Març 8 4 12 6 116,5 220 
  

76 

Abril 6 11 17 12 194,5 220 
  

124 

Maig 5 15 20 9 217 210 
  

138 

Juny 11 11 22 12 230 220 
  

153 

Juliol 10 14 24 10 257,5 230 
  

175 

Agost 14 7 21 11 242,5 210 
  

169 

Setembre 10 9 19 6 254 242 
  

175 

Octubre 13 11 24 12 240 242 
  

161 

Novembre 12 14 26 13 244,5 231 
  

161 

Desembre 13 16 29 14 236 253 
  

157 

TOTAL   132   125 2664,5 2708 
  

1778 

 
Convivència Dona Home Total 

Amb la parella 22 53 75 

Amb els fills 27 11 38 

Cuidador 

professional 
4 2 6 

Viu sol/sola 6 2 8 

Amb germans 1   1 

Amb els pares 2 1 3 

Altres 1   1 

TOTAL 63 69 132 

Cuidador 

principal 
Dona Home Total 

Parella 14 41 55 

Fills 38 20 58 

Cuidador 

professional 
5 4 9 

Pares 2 3 5 

Germans 1   1 

Altres 3 1 4 

TOTAL 63 69 132 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilització de SAD de 

continuïtat 
Dona Home Total 

SAD públic 10 9 19 

SAD privat 9 14 23 

No 41 45 86 

Sense Informar 3 1 4 

TOTAL 63 69 132 

Vinculats a EBASP Dona Home Total 

Si 22 26 48 

No 41 41 82 

Sense Informar 0 2 2 

TOTAL 63 69 132 

Convivència < 46 anys 
de 46 a 

65 anys 

de 66 a 75 

anys 

de 

76 a 

85 

anys 

  
> 85 anys Total 

Amb la parella 2 9 23 26   15 75 

Amb els fills   9   8   21 38 

Cuidador professional   1 1 2   2 6 

Viu sol/sola   2   4   2 8 

Amb germans   1         1 

Amb els pares 2 1         3 

Altres       1     1 

TOTAL 4 23 24 41   40 132 

Tipologia de pacient Dona Home Total 

ELA 1 2 3 

No oncològics 15 20 35 

Oncològics 47 47 94 

TOTAL 63 69 132 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies d'estada al programa Pacients donats d'alta 

  9 

< de 7 dies 52 

entre 7 i 14 dies 28 

entre 15 i 21 dies 13 

entre 22 i 28 dies 6 

estre 29 i 35 dies 5 

> 35 dies 19 

TOTAL 132 

Diagnòstic principal a l'ingrés Total 

Altres neoplasies 22 

Neo Sist. respiratori 18 

Neo ronyo / sist. urinari 9 

Neo de mama 7 

Neo de pancrees 7 

Neoplàsia digestiva 7 

Neo cerebral 6 

Neo de fetge 6 

Neo ginecològic 5 

Neo hematològica 5 

Altres neoplasies|Neo ginecològic 1 

Neo ossia 1 

Total Pacients Oncològics 94 

Altres No Onco 13 

Cardiopatia 11 

Demència 5 

ELA 3 

MPOC 3 

Hepatopatia 2 

AVC 1 

Total Pacients No Oncològics 38 

TOTAL 132 

Motiu alta 
Pacients donats 

d'Alta 

Alta PADES 4 

Assoliment de necessitats / fi de 

període 
1 

Èxitus 77 

Finalització voluntària familia / 

pacient 
6 

Ingrés a centre sociosanitari 20 

Ingrés a residència 1 

Ingrés hospitalari 10 

Per inici SAD privat 1 

Per inici SAD públic 5 

TOTAL 125 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES D’ACTIVITAT SSID 2012- 2020 

 

 

  SEXE 

 

Nº DE PERSONES ATESES  

2012-2019 

Nº DE 

PERSONES 

ATESES 2020 

TOTAL 

PROJECTE 

Homes  374 69 443 

Dones 248 63 311 

 622 132 754 

PREVALENTS A 01/01/20  8  

 

 

 

 

Tasques realitzades Tasques % Tasques a pacients atesos 

Suport higiene personal 125 94,7% 

Suport psicosocial 51 38,6% 

Educació al pacient / família 36 27,3% 

Mobilitzacions 8 06,1% 

Supervisió organització medicació 3 02,3% 

Suport altres serveis sanitaris Dona Home Total 

ADI / ATDOM 11 19 30 

RHB domiciliària 1 1 2 

Hospitalització a domicili 5 1 6 

No 44 48 92 

TOTAL 61 69 130 



NOUS PACIENT PER POBLACIÓ 

POBLACIONS 

 

Nº DE 

PERSONES 

ATESES 2012-

2019 

Nº DE 

PERSONES 

ATESES  2020 

TOTAL 

PROJECTE 

Pineda 145 21 166 

Malgrat 124 18 142 

Canet 78 11 89 

Calella 95 14 109 

Sant Pol 30 9 39 

Tordera 17 10 27 

Palafolls 42 6 48 

Santa Susanna 17 4 21 

Fogars de la Selva 2 0 2 

Sant Cebrià de Vallalta 15 1 16 

Sant Iscle de Vallalta 5 0 5 

Blanes 41 26 67 

Lloret 11 12 23 

 622 132 754 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

    

TIPOLOGIA 

 

Nº DE PERS.ATESES 2012-

2019 

Nº DE PERS. ATESES 

2020 

TOTAL 

Oncològics 469 94 563 

No Oncològics 134 35 169 

Ela 19 3 22 

TOTAL 622 132 754 

 

 

 



 

MOTIU ALTA(1/5/2012-30/9/12) ALTES 

2012-2019 

ALTES 

2020 

TOTAL 

Èxitus  a domicili 324 77 401 

Assoliment de necessitats /fi de període 21 1 22 

Ingrés hospitalari o CSS 193 31 224 

Per inici SAD privat 11 1 12 

Per inici SAD públic 21 5 26 

Finalització voluntària flia/pacient 27 6 33 

Alta PADES 9 4 13 

TOTAL 606 125 731 

 

 

   

 

 

 

NOMBRE TOTAL DE HORES I SERVEIS REALITZATS 2012/10-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES  TOTAL SERVEIS  TOTAL HORES  

2012 607 743 

2013 910 1082.5  

2014 1091 1529.5 

2015 1570 1160 

2016 860 1243.5 

2017 1039 1563 

2018 1349 1935 

2019 1662 2469.5 

2020 1778 2664.5 

 

Total SSID  

10866 14390.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


