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LESions Cutànies Associades a la 

Humitat (LESCAH)  

Inflamació i erosió de 

la pell causada per la 

exposició perllongada 

a la humitat (l’orina) i 

factors mecànics (la 

fricció) 



www.gneaupp.info 



Escala de mesura de la pell perianal (PAT) 
Risc d’aparició d’una úlcera per humitat 

Font: Adaptada de Nix, DH: Validity and reability of the perineal assessmente 

tool. Ostomy / Wound Management. 2002; 48(2):43-49. 

{Fiabilidad interobservador (r=0,97 [95% = 0,92-0,99] p< 0,001)}23 

Puntuació: 

Baix risc:  7-8 punts 

Alt risc: >8 punts 
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Risc Baix:  7 



Font: Fader M, Clarke-O’Neill S, Cook D, Dean G, Brooks 

R, Cottenden A, Malone-Lee J.  Management of night-time 

urinary incontinence in residential settings for older people: 

an investigation into the effects of different pad changing 

regimes on skin health. J Clin Nurs 2003; 12: 374-86. 
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Dispositius per al control de la diüresi 

1 2 3 



Cura de la pell 

• Pel·lícules barrera no irritants (PBNI) 

• Cremes hidratants + emol·lients 

• Àcids grassos polioxigenats 



Classificació d’una UPP 

Categoria I 

Categoria II 

Categoria III 

Categoria IV 
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Risc Baix:  17 



www.gneaupp.info 



Superfícies d’alleujament de pressió 

per a la cadira 

Coixí d’aire alternant  

Coixí de viscoelàstica 

Coixí de neoprè 



Definició de MACA 

 

 

 

Persona amb una o més malalties cròniques 

en fase evolucionada, greu o progressiva, 

amb altes necessitats d’atenció i pronòstic de 

vida probablement limitat. 



Font: X. Gómez Batiste 







I si utilitzem l’instrument 

NECPAL? 

L’Àngel  és un pacient  

MACA? 
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 L’Àngel és un pacient  

identificat com a... 

MACA 
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   PCC MACA TERMINAL 

Pronòstic de vida > 24 mesos < 18 mesos < 6 mesos 

Base clínica 

predominant 

Mutimorbiditat > 

malaltia única 

Condició de salut > 

malaltia avançada 

Malaltia greu 

irreversible 

Necessitats 

emergents 

Fonamentalment 

físiques 

Necessàriament integrals Emocionals, 

espirituals, pràctiques 

PDA (Pla Decisions 

Anticipades) 
+/- +++ ++ 

Orientació pal·liativa  + (puntual) ++/+++ (sistemàtica) +++ (obligada) 

Focus  Maneig ordenat de 

patologies 

Reducció 

ingressos 

Qualitat de vida 

Satisfacció 

Control de símptomes 

Preparació a la mort 

Estil assistencial  “com a l’hospital” “com a casa” “com a casa” 

Foment autocura  +++ + - 
Manteniment 

autonomia  
+++ + presa de decisions 

Suport cuidador i 

social  
+ ++ +++ 

Intensitat equips 

suport  
+ ++ +++ 

La mort = element de 

gestió clínica 
´- + +++ 

Maneig del dol - +/- +++ 

Font: PPAC 2012. Departament de Salut 



SANS 

33% 

PCnoC 

62% 

PCC  

3,5% 

MACA  

1,5% 
TERM Dol 

ENFOC PREVENTIU 

ENFOC CURATIU 

ENFOC PAL.LIATIU AUTONOMIA PACIENT 

COORDINACIÓ EQUIPS 



Procediment normatiu de treball 
• Identificació i Registre 

• Identificació de Necessitats (Malalts i Famílies) 

• Identificació de Valors, Preferències i Objetius del Malalt 

(Inici Planificació de Decisions Anticipades) 

• Revisió de la Situació de Malaltia Crònica 

• Revisió de la pauta de tractament Farmacològic Crònic 

• Identificació de cuidador principal i fer-li participi 

• Professional responsable, Gestió de casos, Accesibilitat,          

At continuada i urgent, Coordinació 

• Ruta assistèncial 

• Pla d’Actuació i Seguiment: En Hª Clínica i en H Clínica 

Compartida PIIC 



          IDENTIFICACIÓ 

ATENCIÓ 

Només si els identifiques, actues. 

Només té sentit identificar-los si 

penses actuar.  

        
S. Murray 



Què és un PIIC? 

 

Document que recull les dades de 

salut i socials més importants 

d’una persona, identificada com a 

PCC o MACA, i les disposa en un 

entorn compartit d’informació.  
 

Se sustenta en la HC3 
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Font: L Vila 
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Professionals que 
millor coneixen a un 
pacient ofereixen la 

informació més 
rellevant  

Equips que atenguin 
puguin comprendre 
allò més essencial, 

per prendre les 
millors decisions 



Què aporta? 

A QUI EL FA: 
 

Reflexió sobre la persona  

Actualització de dades 

Decisions compartides 

Gestió situacions complexes 

Visió proactiva 

Garantia i tranquil·litat 

Redisseny procés de cures 

Coherència gestió del cas 

A QUI EL REP: 
Informació “destil·lada” 

Comprensió del context 

Reducció de la incertesa 

Precisió en la gestió clínica 

Eficiència en presa decisions 

Reducció de les “hostilitats” 

Eficiència comunicativa 

Oportunitat d’aportar valor 



A LES PERSONES: 
 

Comprensió  pròpia salut 

Reflexió evolutiva 

Apoderament en decisions 

Individualització de cures 

Personalització del procés 

Congruència assistencial 

Proximitat de l’atenció 

Continuïtat / delegació 

 



Recomanacions en cas de crisi o descompensació  

 

 

 

 

 

 

 

Recomanacions genèriques. Planificació de decisions anticipades 
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Visualització del PIIC a l’HCCC 



El dret a decidir 



•Centres d’atenció 

Sanitària i Socials 

•Oficines d’atenció al 

ciutadà, Generalitat de 

Catalunya 

•Canal Salut 

Informació sobre DVA 

www.canalsalut.gencat.cat 



És un escrit dirigit  al metge responsable, on 

el pacient (major d’edat i amb capacitat suficient 

per entendre el què està fent), dóna una sèries 

d’instruccions o orientacions sobre el 

tractament mèdic que li pot ser aplicat, o que 

no accepta, quan ell ja no estigui en 

condicions d’expressar la seva voluntat. 

DVA 



 DVA 
 

 

 

Font: Informe 2014 del registre de voluntats anticipades. 

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 



El 31,15% dels DVA del 

registre estatal corresponen a 

persones que resideixen a 

Catalunya  



www.metgescat.org 

Accès al registre de DVA 

Història clínica compartida de Catalunya 

(HCCC)  



Informació sobre PDA 
 

• Model Català de planificació de 

decisions anticipades-Document 

conceptual 

Maig de 2015  

 

• Guia per a l’aplicació pràctica de la 

planificació de decisions anticipades 

Maig de 2015  

 

•Projecte de formació en Planificació 

de decisions anticipades a Catalunya  

(pendent  finalització)  

  



 Procés deliberatiu i estructurat mitjançant el qual una 

persona expressa el seus valors, desitjos i 

preferències i, d’acord amb aquests i en 

col·laboració amb el seu entorn afectiu i el seu 

equip sanitari de referència, formula i planifica com 

voldria que fos l’atenció que ha de rebre davant una 

situació de complexitat clínica o malaltia greu que 

es preveu probable en un termini de temps determinat 

i relativament curt, o en situació de final de vida, 

especialment en aquelles circumstàncies en què no 

estigui en condicions de decidir. 

PDA 



DVA vs PDA  

 

 

Font: Model Català de PDA-Document conceptual-Maig 2015 


