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Algunes preguntes quiAlgunes preguntes…qui
coneix??

…..la definició de Planificació de les 
d i i A i i d ?decisions Anticipades ?



Un exemple quotidiàUn exemple quotidià…
A propòsit d’un cas:A propòsit d un cas:

La nostra parella (o el/la nostre/a millor amic/ga) 
ha decidit donar nos una gran sorpresa aquestha decidit donar-nos una gran sorpresa aquest
estiu!

Ens ha reservat billets i allotjament per a passar
tres setmanes de vacances a Marina d’Or, ambtres setmanes de vacances a Marina d Or, amb
totes les despeses pagades!!!!



Decidim que, molt
assertivament, hem

d’arreglar el g
desastre 

Ens enfadem com a 
mones i li retirem la 

nostra paraula / 
demanem divorci

Ens fa molta il·lusió
que hagi pensat per 

nosaltres



…qui de nosaltres ha preguntat (o 
t )pregunta)….

Què és important per a tu en el p p
procés de malaltia?



…qui de nosaltres ha preguntat (o 
t )pregunta)….

Què esperes de mi com a cuidador/Què esperes de mi com a cuidador/ 
professional?



…qui de nosaltres ha preguntat (o 
t )pregunta)….

Com puc ajudar-te a acomplir els teusp j p
desitjos i preferències en cas de què

no puguis decidir



Paraules clauParaules clau



Què és la PDA?Què és la PDA?

Vehicle per a l’expressió de
Procés deliberatiu i 

estructurat

Vehicle per a l’expressió de 
desitjos,  valors i 

preferències

Pl ifi ió d l’ t ió
Procés de presa de decisions

Planificació de l’ atenció, 
especialment rellevant quan

la persona no pot dedicir

Suport i acompanyament de 
família/entorn i professionals



El t d l’ t ió IEl repte de l’atenció. I

1. Conèixer allò que la 
persona sappersona sap

2. Conèixer allò que la 
persona vol saber

3 Conèixer allò que la3. Conèixer allò que la 
persona vol que fem



El repte de l’atenció. II

3. Conèixer allò que la persona
necessita que fem per ellaq p

Conèixer a la R l d lConèixer a la 
persona. Qui és?

Rol del 
cuidador

Conèixer els recursos Rol dels
professionalsque li podem oferir professionals



Per què és important la PDA



Al l i IAlgunes conclusions. I

• Millor control símptomes (poca evidència)
• Adequació esforç terapèutic• Adequació esforç terapèutic
• de la satisfacció pacient/ familia
• Qualitat de Vida (molt poca evidència) 
• Descarrega responsabilitat a la família• Descarrega responsabilitat a la família
• Ajuda a disminuir la complexitat en el 

procés de presa de decisions



Al l i IIAlgunes conclusions. II

• Concordança entre els desitjos del pacient
i el coneixement dels professionalsp

• d’hospitalitzacions
d i l• ttments de suport vital

• de tècniques de cardioresucitacióde tècniques de cardioresucitació
• ús de recursos específics



Dific ltats amb la PDA
Ens agradaria 

Dificultats amb la PDA

No ho tinc clar…
No sé prou…

expressar-nos, 
però no sé si 

convéconvé....

És una cosa 
bona peròbona..., però 

cal fer-ho 
bé!



El Model Català de Planificació deEl Model Català de Planificació de 
Decisions Anticipades

Moltes gràcies!!
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