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Dues línies de atenció:
Salut i dependència.

Hospital d’aguts
Institut de Salut Mental 
Hospital Sociosanitari

Centres Residencials



Consideracions generals

• Augment de la proporció de persones amb 
deteriorament cognitiu en l’àmbit residencial.

• Complexitat d’atenció

• Presència de múltiples complicacions.

• Derivacions hospitalàries.

• Decisions complexes.

• Gestió expectatives.

• Model d’atenció centrat en la persona (ACP).





Objectius

• Establir la prevalença de persones amb deteriorament 
cognitiu i estadiar-les.

• Identificar las necessitats d’atenció pal·liativa de les 
persones amb demència avançada, mitjançant 
l’instrument NECPAL-ICO.

• Identificar les persones amb risc de defunció en els 
següents  6 o 12 mesos.

• Implementar un programa de Planificació Anticipada 
de Decisions per tal d’oferir una atenció 
individualitzada en el marc del Model ACP.



Material i Mètode

• Estudi transversal de cohort, seleccionant una mostra 
de persones  ingressades a la Residència Pedra 
Serrada

• Administració de les escales GDS / FAST i l’ 
instrument NECPAL CCOMS-ICO, que identifica 
persones amb malalties cròniques avançades i amb 
necessitats d’atenció pal·liativa. 

• Període estudi gener/desembre de 2016.







Identificació
Utilització instrument NECPAL



Resultats

• 60 persones avaluades (n=60).

• 38 (63%) presenten demència moderada/greu (GDS 
6/7).

• Edat mitja: 85,5 anys.

• Sexe: 29 (76%) dones i 9 (24%) homes.

• Tipus de demència més freqüent: Alzheimer i en segon 
lloc, Vascular/Mixta. 

• Instrument NECPAL Positiu:100% dels casos (que es 
correlaciona amb els estadis 6/7 de les escales 
GDS/FAST).



Conclusions

• Les escales GDS,FAST i el NECPAL, són bons instruments per
determinar les persones amb demència avançada tributaries
d’atenció pal·liativa.

• La planificació anticipada de decisions (PAD) és una bona
pràctica clínica que millora la qualitat de les cures i
l’assistència a les persones amb demència avançada.

• Genera un apropament terapèutic amb la família i facilita un
consens en la presa de decisions.

• Permet determinar el nivell d’ intensitat terapèutica (NIT) en
cada situació i establir la millor ubicació de la persona en cas
de complicació.

• Això permet disminuir la derivació a altres recursos en les
situacions de final de vida.
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Gràcies!!


