
 

 

  
A L’ATENCIÓ DE SANITAT 

 
1 d’octubre de 2007 
 
 

2a Jornada Catalana Interdisciplinària d’Atenció 
Domiciliària. Tarragona, Palau de Congressos, 3 
d’octubre.  
 
LA COORDINACIÓ ENTRE ELS PROFESSIONALS, IMPRESCINDIBLE PER A UNA BONA 
ATENCIÓ AL FINAL DE LA VIDA 
 
 
Sota el lema “Cuidar les persones fins el final de la vida: cosa de tots”, tres societats 
científiques –Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), 
Associació d’Infermeria de Família i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i la Societat 
Catalanobalear de Cures Pal·liatives (SCBCP), a través del seu Grup d’Equips de Suport 
d’Atenció Domiciliària de Catalunya (PADES)- han aplegat esforços per debatre entorn 
l’atenció als pacients en fase terminal a l’àmbit domiciliari. 
 
La primera edició d’aquesta jornada –celebrada el 2006 a Barcelona i organitzada per 
CAMFiC- ja va tenir caràcter multidisciplinari, però enguany s’ha volgut reforçar dissenyant la 
trobada entre les tres societats, que apleguen els diferents professionals sanitaris de 
l’atenció domiciliària.  
 
Com afirma la presidenta del comitè organitzador -i coordinadora del grup ATDOM de 
CAMFiC-, Ester Limón, “les trobades dels agents implicats en l’atenció al domicili són bones 
per a nosaltres però, sobretot, ho són per als pacients i les seves famílies”. De fet, la 
correcta coordinació entre aquests agents serà un dels eixos de la Jornada, i es 
desenvoluparà a la taula “El qui, el com i el què de la coordinació”. La moderadora de la 
taula, Assumpta Llagostera, recorda que el pacient té possibilitat d’accedir a una varietat 
de serveis i nivells assistencials (hospitals d’aguts, socisanitaris, Primària, PADES...), “i 
nosaltres, com a professionals, hem de saber en tot moment quines són les seves 
necessitats, i ajudar-lo a caminar d’un recurs a un altre; però això demana un bon 
nivell de coordinació interprofessional”.  
 
L’altra taula, “Presa de decisions: aspectes ètics i legals”, aborda les implicacions que té 
per al professional assumir decisions davant la capçalera del malalt. Com assenyala Xavier 
Busquet, metge PADES participant a la taula, “s’ha de fer enmig de l’impacte 
emocional que la presència de la mort comporta”. La taula tocarà qüestions com el 
document de voluntats anticipades, la informació que s’ha de donar al pacient i a la família o 
la sedació. 
 
La conferència inaugural, “Afrontar el sofriment” anirà a càrrec del professor Ramón 
Bayés, un referent pel que fa a l’atenció al final de la vida. Un altre aspecte de la Jornada 
són els tallers, que tractaran sobre “Teràpies naturals per pal·liar el dolor”, “Atenció 
als últims dies”, “Dolor” i “Temes pendents amb la família”.  
Germán López, president del comitè científic i membre d’AIFICC, afirma que tant els 
temes de debat com els dels tallers s’han escollit “a partir de necessitats i demandes 
detectades als nostres centres de salut, és a dir, en la pràctica diària de l’atenció al 
domicili”. Com tota la Jornada, els tallers també tindran un enfocament multidisciplinari, així 
com eminentment pràctic.  
 
La 2a Jornada Catalana Interdisciplinària d’Atenció Domiciliària se celebra amb 
vocació de continuïtat, i amb la voluntat d’esdevenir bianual. La cita d’aquest any és al 
Palau Firal i de Congressos de Tarragona el proper 3 d'octubre. Podeu consultar el 
programa de la Jornada a la home de CAMFiC, http://www.camfic.org/
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