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SERVEI DE SUPORT IMMEDIAT A DOMICILI : SSID 
 
 
   Servei d’atenció domiciliaria per a pacients en situació de final de vida ,  en seguiment per l’equip PADES  
CSMS de l’àrea d’influència  de la CSMS   zona Alt  Maresme (Aprox. 200.000 hab)  de la Corporació de  
Salut   del Maresme i la Selva 

 
•  Projecte finançat conjuntament AVAH i  ONCOLLIGA 
        amb el suport durant aquest primer any de funcionament 
        d’alguns dels ajuntaments de la zona 

 
•  Inici 1 de maig de 2012 
 

•  Recurs de suport exclusiu per a pacient en seguiment per l’equip  
         PADES CSMS en situació de final de vida que resten al seu domicili: 
 

•  Crònics complexes  

•  Pacients pal·liatius 
–  amb processos oncològics avançats  
–  amb insuficiència d’òrgan crònica avançada(IOCA) 

–  amb malalties degeneratives avançades 
 

 
 



 
 
 
 

PRINCIPIS BÀSICS DEL PROJECTE 
 
Millorar  la qualitat  i cobertura de l’atenció al pacient i família per poder afrontar el 
procés  
 
 Mantenir la persona usuària en el seu medi proporcionant  el  major grau de 
benestar   ,amb respecte de la voluntat manifesta de pacient i/o familia de restar al 
domicili 
 
 Agilitzar els processos d’intervenció d’un SAD  
 
 Donar cobertura a pacients i famílies amb  recursos informals insuficients o en 
situació d’alt impacte emocional 
 
 Donar suport als familiars amb l’objectiu d'alleugerir  l’impacte que suposa la mort 
propera   
 
 Afavorir una millor qualitat de vida  
 
Acompanyar  en el procés del dol 
 
Facilitar l’adaptació a la situació de deteriorament, dependència y progressió de la 
malaltia amb el que s'afavorirà un millor control de símptomes  
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CARACTERISTIQUES DEL SERVEI 
 

–  Suport d’un Treballador familiar a domicili, contractat 20 h. a la setmana, 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 (higiene,acompanyament,....) 
 
–  Sense cost per als pacients 
 
–  Exclusiu per a pacients pal·liatius en situació de final de vida,  atesos per PADES 

CSMS, gestionat per la treballadora social de l’equip  
 
–  No es substitutori dels serveis públics i/o privats , és complementari.  
 
–  Aspectes rellevants del SSID: la immediatesa d’activació i la capacitació del 

treballador familiar en l’àmbit de cures pal·liatives 
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SSID : PRIMER ANY DE FUNCIONAMENT 
 

–  Total pacients atesos a 30/09/2013 : 117  
 
 

 

SEXE TOTAL 

Homes  73 

Dones 44 

EDATS 

<35 1 

35-55 anys   9 

56-65 anys   25 

66-75 anys   26 

>75 anys    56 

Total  607 671 

 
 
NOMBRE TOTAL DE SERVEIS  MENSUALS  

MES TOTAL 2012 TOTAL 2013 
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POBLACIONS TOTAL PER 
POBLACIÓ 
 

Pineda 31 

Malgrat 27 

Canet 19 

Calella 18 

Sant Pol 7 

Tordera 2 

Santa Susanna 3 

Fogars de la Selva 1 

Palafolls 7 

Sant Cebrià de Vallalta 2 

TOTAL 117 

TIPOLOGIA 

Oncològics 93 

No Oncològics 24 
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ALTES  : 111  

 

MOTIU ALTA 
2012 2013 TOT

AL 

Èxitus  a domicili 34 26 60 

Èxitus a l’hospital 8 4 12 

Assoliment de 
necessitats /fi de 
període 

5 2 7 

Ingrés hospitalari o 
CSS 

13 12 25 

Per inici SAD privat 1 2 3 

            Per inici SAD públic 1 1 1 

              Finalització voluntària  pac./flia 0 2 2 

TOTAL ALTES 62 49 111 
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QUE	  	  HA	  SIGNIFICAT	  	  EL	  SSID	  PER	  L’EQUIP	  
•  Oferir atenció integral, a totes les dimensions personals del pacient, i al mateix temps de 

manera individualitzada i continuada a les persones del seu entorn 
 

•  Cuidar de “l’esperança” dels professionals  i de la  possibilitat de dur a terme una 
terapèutica  efectiva, activa i viva.  

 

•  Afavorir i facilitar el confort i la qualitat de vida assolits com a instruments terapèutics de 
l’equip.  

 

•  Acompanyar a pacient i familia en un procés “preservador” de la dignitat i autonomia 
del malalt.  

 

•  Seguretat per aconseguir una bona qualitat de mort i del procés de morir 
 

•  Tranquil·litat per la continuïtat i Efectivitat-Afectivitat en l'assistència 
 

•  Cuidar el record dels últims dies .  
 

•  Cuidar el nostre dol 
 

•  “ Sempre es poden fer coses”...sovint aquestes coses son de les mes importants que 
viuran el pacient i la família en tot el procés. 
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Us voldríem agrair de 
tot cor el vostre servei, 
i que serveixi com a 
exemple, en moments 
tant difícils. De tot cor.  
Moltíssimes gràcies 

No tenim paraules per expressar 
la nostra gratitud i agraïment 
tant al programa SSID com al 
gran professional Santi   . 
Van ser uns dies molt difícils i 
gracies al Santi ens varem sentir 
molt ben acompanyats 
Moltes gracies per tot 
 

Us dono les gràcies i també els meus fills, 
per la vostra bondat i humanitat en tot 
moment, estem contents que en el món hi 
hagi persones com vosaltres. 
Penso molt en aquells dies tant dolents per 
nosaltres i en canvi tant bons per la vostra 
companyia i abnegació. 
Una forta abraçada d’aquelles que duren 
per sempre i petons. Una abraçada molt 
especial per en Santi.  

Vull donar les gràcies, 
no he tingut de 
demanar res, tot el 
Servei ha sigut ofert 
per persones amb un 
gran valor humà 

En	  uns	  moments	  tant	  di-cils	  per	  
a	  la	  persona	  malalta	  com	  pels	  

seus	  familiars,	  és	  molt	  
reconfortable	  trobar-‐te	  amb	  
aquest	  acompanyament.	  

Mol;ssimes	  gràcies	  per	  fer-‐ho	  
possible	  



	  
	  
	  
	  

GRÀCIES…	  
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