SSID

www.avah.cat

Servei de Suport Immediat a Domicili

Amb la col·laboració dels Ajuntaments del territori.
Per a més informació:

avahcalella@gmail.com
calella@oncolliga.cat
rllorens@salutms.cat

més informació

www.avah.cat

El SSID és un servei d’atenció al domicili per a
persones que es troben en situació de final de vida, i que
són ateses per l’equip especialitzat en cures pal·liatives, de les
poblacions de l’Alt Maresme i posteriorment a La Selva Marítima.
Es va iniciar el mes de maig de 2012.
Consisteix en el suport d’un cuidador per al malalt, que
assumeix l’atenció personal: canvis posturals, higiene,
acompanyament... i també el suport emocional al pacient i
a la seva família.
S’activa de forma immediata (màxim 24/48h), a
partir de la detecció de les necessitats de l’equip PADES.
S’ofereix de dilluns a divendres, amb una durada
no superior a 30 dies.
És exclusiu per a pacients que requereixen atenció
pal·liativa i no té cost per a les famílies.
No és substitutori dels serveis d’atenció a domicili,
públics o privats. Es preveu la complementarietat dels
mateixos.

Al llarg de 9 anys (des del 2012 al 2021), el Projecte
SSID ha atès 894 persones en situació de procés de
final de vida.
TIPOLOGIA DE PACIENTS

674

MALALTS NO ONCOLÒGICS

198

MALALTS ELA

22

TOTAL

L’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital, la
Fundació ONCOLLIGA i la Fundació Catalana d’ELA
Miquel Valls treballen per donar resposta a les necessitats
que tenen les persones que pateixen una malaltia. El finançament de projectes com aquest, és possible gràcies a les subvencions de diferents entitats, públiques i privades, i sobretot
a la tasca de mecenatge d’aquestes associacions, i de donatius
particulars.

Si vostè està interessat en col·laborar-hi a través d’un
donatiu, pot fer-ho al núm. de compte de “Caixabank”:
ES2421000022110200570159, a través de Bizum: Codi
01616, i també per Paypal a través del nostre web
(www.avah.cat), posant com a concepte: SSID i el seu telèfon,
per tal que ens posem en contacte amb vostè per obtenir les
dades necessàries per a la desgravació de la renda o l’impost
de societats, i fer-li arribar el corresponent certificat. Aquests
donatius desgraven a la Declaració de Renda i a l’Impost
de Societats. Les associacions li faran arribar el certificat
necessari.

TOTAL SSID 2012-2021

MALALTS ONCOLÒGICS

894

POBLACIONS
Pineda de Mar

200

Malgrat de Mar

155

Canet de Mar

95

Calella

125

Sant Pol de Mar

43

Tordera

34

Santa Susanna

25

Palafolls

55

Sant Cebrià de Vallalta

21

Sant Iscle de Vallalta

5

Blanes

97

Fogars de la Selva

2

Lloret de Mar

34

Tossa de Mar

3

Durant aquest període s’han pogut oferir 17.356 hores
d’atenció a domicili, amb un total de 12.855 serveis.

