El personal sanitari
és aquí per acompanyar-vos.
No estau tots sols.

Més informació:
• Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears.
Tel. 971 21 21 86

@tolito
vm

• Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears. www.caib.es/sites/curespalliatives
• Societat Balear de Cures Pal·liatives (IllesPal). www.illespal.com
• Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL). www.secpal.com
• Associació Espanyola Contra el Càncer. www.aecc.es
• Associació de voluntaris DIME, Cuenta con Nosotros. www.cuentaconnosotros.es
• Registre de Voluntats Anticipades de les Illes Balears.
www.voluntatsanticipades.caib.es Tel. 900 701 130

Cures pal·liatives, una altra mirada
Què són les cures pal·liatives?
Consisteixen en l’atenció integral a les persones de qualsevol edat que pateixen alguna
malaltia greu (o en una fase avançada) que els pot limitar la vida. La finalitat és atendre
les necessitats i els problemes de tipus físic, psicològic, social o espiritual que presentin
tant el pacient com la seva família.
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Respecten la dignitat, els valors
i les creences dels pacients.
1
No intenten accelerar
2 ni retardar la mort.

Afirmen la vida i consideren la
5
mort com un procés natural.
4
Són aplicables a la vegada que
altres tractaments
(quimioteràpia, antibiòtics, etc.).

3
Donen suport a la família del pacient
per adaptar-se durant la malaltia
i el procés de dol.

De manera coordinada, depenent de la complexitat (*)

Alleugereixen el dolor
i altres símptomes.

Com són ateses les persones amb necessitats
d’atenció pal·liativa?

Quins són els principis i els
valors de les cures pal·liatives?
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Serveis bàsics

Serveis específics

Formats per professionals de
l’atenció primària, de l’atenció
hospitalària i dels serveis
d’urgències. Són responsables
d’atendre els pacients amb
necessitats d’atenció
pal·liativa no complexa.

Atenen conjuntament amb els
serveis bàsics els pacients
que presentin necessitats
complexes d’atenció
pal·liativa.

Serveis
bàsics

Serveis
bàsics

Serveis
específics

(*) Pot ser tant pel procés clínic de la malaltia, social, emocional com pel context sanitari.

A qui van adreçades les cures pal·liatives?
A tota persona de qualsevol edat que
pateix una malaltia incurable, avançada i
progressiva (distròfia muscular, MPOC,
càncer, insuficiència cardíaca o renal,
demència…).

Les cures es poden prestar a llocs
diversos: domicili, hospital, residència, etc.

A la família (o l’entorn cuidador), perquè,
en una situació de malaltia incurable, és el
pilar de les cures; per això, ajudar-la a
viure en aquesta situació millora la qualitat
de vida del pacient.

On podeu trobar els serveis específics
de cures pal·liatives a les Illes Balears?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A l’atenció primària (ESAD)(**)
A l’Hospital General
A l’Hospital Joan March
A l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma
A l’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca
A l’Hospital de Manacor (Equip de
Suport Hospitalari d’Atenció Pal·liativa)
7. A l’Hospital Universitari Son Espases
(Unitat de Cures Pal·liatives
Pediàtriques)

ESAD (***)

*
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*

ESAD (***)

(**) Equip de Suport d’Atenció Domiciliària.
(***) L’ESAD a Menorca i a Eivissa i Formentera atén
els pacients tant al domicili com a l’hospital.

