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Una enquesta feta en dos CAP tarragonins revela també que el 63% dels 
preguntats preferirien passar els últims dies a casa que a l’hospital 
 
EL DOLOR ASSOCIAT AL CÀNCER FA MÉS POR QUE LA MORT O LA 
INCAPACITAT 
 
 
El treball “Càncer en fase terminal. On prefereixen morir els nostres 
pacients?” va obtenir el premi al millor pòster presentat a la 2a Jornada 
Catalana Interdisciplinària d’Atenció Domiciliària, celebrada el passat 3 
d’octubre a Tarragona, i organitzada per la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFiC), l’Associació d’Infermeria de Família i 
Comunitària de Catalunya (AIFICC) i la Societat Catalanobalear de Cures 
Pal·liatives (SCBCP). 
 
Els autors del treball (Maria Eugènia Buil, Francesc Bobé, Ana Isabel Allué, 
Griselda Trubat, Mònica Maixenchs i Amàlia Morro, de l’EAP Tárraco, ABS 
Raval Nord) van enquestar a 369 persones majors de 15 anys –escollides 
aleatòriament al llarg d’un mes entre els pacients de dos CAP de la ciutat de 
Tarragona- sobre on voldrien passar els últims dies en cas de patir un càncer 
terminal i què els hi faria més por en cas de sofrir una malaltia d’aquestes 
característiques. 
 
De forma majoritària (63,4%), els enquestats escollirien morir a casa en el 
supòsit plantejat, enfront del 23,8% que preferiria fer-ho a l’hospital. Els 
percentatges eren gairebé idèntics en plantejar que el malalt fos un familiar.  
 
Quant a la qüestió que més por feia davant un càncer, gairebé la meitat 
(48,2%) mencionava el dolor,  enfront del 17,9% que temia més la incapacitat 
o el 16,3% que temia, per davant de tot, la mort. Un 8,1% dels pacients van 
prioritzar el temor a la soledat i un 8,7% va parlar d’altres motius de por. 
 
Els autors de l’estudi ressalten, arran d’aquestes dades, la importància de 
potenciar les cures pal·liatives a domicili, així com el control precoç del 
dolor. Només un 11% dels enquestats patia o havia patit càncer, tot i que un 58% 
sí tenia algun familiar que havia passat per aquesta situació. El 29% reconeixien no 
tenir cap experiència personal o propera amb aquesta patologia. 
 
El perfil dels participants en la mostra va ser d’un 40% d’homes/60% dones, una 
mitja d’edat de 51 anys i un 75% de persones que es declaraven catòliques (un 3% 
de musulmans, un 4% d’altres religions, mentre que la resta deia no practicar cap 
religió).  
 
A la 2a Jornada Catalana Interdisciplinària d’Atenció Domiciliària –que portava el 
lema “Cuidar les persones fins el final de la vida: cosa de tots”- hi van participar 
prop de 300 professionals de l’atenció domiciliària i les cures pal·liatives. Una de 
les principals conclusions fou que les administracions haurien d’afavorir la 
coordinació dels diferents professionals i serveis que intervenen al final de 
la vida, i que la oferta en aquest sentit –a diferència del que succeeix 
actualment- hauria de ser igual en tot el territori català. 
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