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Introducció

El sistema circulatori i el sistema respiratori estan relacionats. El sistema
respiratori està format pels pulmons, que són l’òrgan encarregat de purificar la
sang. La sang és purificada pels alvèols, unes petites terminacions cegues dels
bronquíols, on es produeix l’entrada d’oxigen a la sang per ser distribuïda a les
cèl·lules del cos. D’altra banda, el sistema nerviós central s’ajusta de manera
automàtica, sense intervenció de la voluntat, a la freqüència i el ritme respiratori.

En aquesta unitat aclarirem conceptes que utilitzarem al llarg de tot el curs,
relacionats amb la necessitat de respirar i amb la valoració de les constants vitals;
també explicarem algunes de les característiques més rellevants de les alteracions
cardiorespiratòries. Finalment, esmentarem quines són les principals constants
vitals que s’han de valorar en els pacients hospitalitzats.

En el primer apartat, “L’atenció al pacient neurològic”, veurem que el sistema
circulatori, també anomenat sistema cardiovascular o sistema vascular, és un
sistema d’òrgans que permet que la sang circuli i transporti nutrients (com els
aminoàcids i els electròlits), l’oxigen, el diòxid de carboni, les hormones i les
cèl·lules sanguínies, des del cap fins a les cèl·lules del cos per proporcionar
alimentació i ajuda en la lluita contra malalties, estabilitzar la temperatura i el
pH i mantenir l’homeòstasi. Veurem que l’aparell circulatori és sobretot un
sistema de transport que facilita el desplaçament per l’organisme de diferents
substàncies, principalment l’oxigen i els nutrients, i per això el seu funcionament
està íntimament lligat a l’aparell respiratori.

En el segon apartat, “L’atenció en l’ancià”, analitzarem com es configura
l’anatomia d’un sistema respiratori típic, el tracte respiratori. El tracte es divideix
en un tracte respiratori superior i inferior. La part superior inclou el nas, les
cavitats nasals, els sins, la faringe i la part de la laringe per sobre dels plecs vocals.
El tram inferior inclou la part inferior de la laringe, la tràquea, els bronquis, els
bronquíols i els alvèols. També estudiarem el conjunt de funcions de l’aparell
respiratori, que inclou la inspiració i l’expiració.

En el tercer apartat, “L’atenció al pacient terminal”, farem una descripció del
conjunt dels signes o constants vitals, que són mesures de diverses característiques
fisiològiques humanes, generalment preses per professionals de la salut per valorar
les funcions corporals més bàsiques. Els signes vitals són indicadors que reflectei-
xen l’estat fisiològic dels òrgans fonamentals (cervell, cor, pulmons). Expressen
de manera immediata els canvis funcionals que succeeixen en l’organisme, canvis
que d’altra manera no podrien ser qualificats ni quantificats. També són coneguts
com els mesuraments funcionals més bàsics del cos. Orienten sobre alteracions
de salut.

El tècnic en cures d’auxiliar d’infermeria (TCAI) ha de ser capaç d’identificar
les necessitats i demandes en funció de les constants vitals del pacient/client a
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partir de la història clínica, el pla de cures i la comunicació amb el pacient/client i
acompanyants. També ha de determinar el tipus d’atencions relacionades amb les
necessitats que requereixen els pacients/clients en funció de les seves necessitats,
del grau de dependència i del pla de cures.

A banda, haurà de saber formalitzar gràfics, fulls de registre, fulls d’observacions
i d’altres, a partir de les dades i els resultats de l’observació i la comunicació amb
el pacient/client i acompanyants amb relació a les necessitats detectades.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

• Comprèn el funcionament de l’aparell nerviós.

• Identifica les diferents parts de l’aparell nerviós.

• Comprèn les conseqüències de les patologies de l’aparell nerviós.

• Identifica les causes i la simptomatologia de les diferents patologies de
l’aparell nerviós.

• Coneix els protocols d’actuació amb el pacient/client amb patologies de
l’aparell nerviós.

• Comprèn el funcionament dels òrgans dels sentits.

• Comprèn les conseqüències de les patologies dels òrgans dels sentits.

• Identifica les causes i la simptomatologia de les diferents patologies dels
òrgans dels sentits.

• Comprèn les característiques generals del procés d’envelliment.

• Coneix els serveis sociosanitaris.

• Identifica les necessitats del pacient/client ancià.

• Coneix els protocols d’actuació amb el pacient/client ancià.

• Comprèn les característiques de la malaltia terminal i de les cures
pal·liatives.

• Coneix els protocols d’infermeria relacionats amb el pacient terminal.

• Comprèn el procés de donació i trasplantament d’òrgans i teixits.

• Coneix el protocol del cures d’infermeria abans d’un trasplantament.
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Trobareu un recull dels
protocols que es tracten
en aquest apartat, a la
secció “Annexos” del web
del mòdul.

1. L’atenció al pacient neurològic

El pacient neurològic pot estar afectat per patologies que li generen un alt grau
de dependència, com el dany cerebral adquirit, la malaltia de Parkinson i la lesió
medul·lar. Per arribar a entendre com funcionen aquestes patologies, abans caldrà
conèixer l’anatomia i la fisiologia del sistema nerviós. Després, serà el moment de
familiaritzar-se amb les cures d’atenció al pacient neurològic, que tenen la finalitat
d’alleujar els signes i símptomes i proporcionar la màxima autonomia.

Com a tècnic en cures d’auxiliar d’infermeria (TCAI), a més d’estudiar l’atenció
al pacient neurològic també us caldrà conèixer l’anatomia i fisiologia dels òrgans
dels sentits, que són els que permeten la comunicació de l’organisme amb el seu
entorn i les seves alteracions més freqüents. Ens referim, naturalment, a la vista,
l’oïda, el tacte, l’olfacte i el gust.

1.1 Anatomia i fisiologia del sistema nerviós

El sistema nerviós és una xarxa neuronal de cèl·lules especialitzades que trans-
meten informació sobre el propi organisme i el seu entorn. Principalment està
constituït per milions de neurones i unes altres cèl·lules especialitzades anome-
nades glies. Aquesta xarxa coordina totes les accions de l’organisme mitjançant
senyals químics i elèctrics que són transmesos d’una part a l’altra.

La seva principal funció és la de captar i processar ràpidament els senyals exercint
un control i una coordinació sobre els altres òrgans de l’organisme per aconseguir
una interacció eficaç amb el medi que l’envolta. Aquesta rapidesa de respostes ens
diferencia d’altres éssers vius, com les plantes i fongs.

Per al seu estudi anatòmic, el sistema nerviós es divideix en dos apartats:

• El sistema nerviós central, que comprèn l’encèfal i la medul·la espinal.

• El sistema nerviós perifèric, que està constituït pels dotze parells de nervis
que neixen de l’encèfal, pels trenta-un parells que neixen de la medul·la
espinal i totes les ramificacions que s’estenen fins a la perifèria.

Per al seu estudi funcional, es divideix en:

• Sistema nerviós somàtic o voluntari, que innerva els músculs esquelètics.

• Sistema nerviós autònom o vegetatiu, que innerva els músculs llisos
(formen la majoria d’òrgans i vasos sanguinis), el múscul cardíac i les
glàndules.
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La paraula neurona ve del
grec νεÚρoν, que significa

‘corda’, ‘nervi’.

Les neurones generen i condueixen impulsos entre els dos sistemes i dins dels
dos sistemes. Aquests impulsos són transmesos gràcies a senyals electroquímics
i neurotransmissors. En resposta als estímuls, les neurones sensorials del sistema
nerviós perifèric generen i transmeten senyals al sistema nerviós central, que els
processa i n’envia de retorn als músculs i glàndules. Podem dir que els circuits
neurals regulen tant la percepció del món d’un organisme i el que està passant al
seu cos, com el seu comportament.

1.1.1 Les cèl·lules especialitzades del sistema nerviós (neurones i
glies)

La xarxa neuronal del sistema nerviós està constituït per dos tipus de cèl·lules
especialitzades, les neurones i les glies.

Les neurones es caracteritzen per l’excitabilitat elèctrica de la seva membrana
plasmàtica; estan especialitzades en la recepció d’estímuls i conducció de l’impuls
nerviós entre elles o amb altres tipus cel·lulars, com ara les fibres musculars de la
placa motora.

Això fa possible que processin i transmetin informació. Són cèl·lules altament
diferenciades; la majoria de les neurones no es divideixen un cop aconseguida la
seva maduresa.

Les neurones presenten unes característiques morfològiques (vegeu la figura 1.1)
que permeten la realització de les seves funcions. Estan constituïdes per:

• Un cos cel·lular anomenat soma, amb un nucli central.

• Una o diverses prolongacions curtes que generalment transmeten impulsos
cap al soma cel·lular, anomenades dendrites.

• Una prolongació llarga, anomenada axó, que condueix els impulsos des del
soma cap a una altra neurona o òrgan diana.

Figura 1.1. Estructura d’una neurona

Imatge: Paula González Llopis

Hi ha diferents tipus de neurones:
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Mielina

La mielina és la substància que
recobreix algunes neurones amb
la finalitat de fer més ràpides les
connexions entre unes neurones i
altres (sinapsis)

Les membranes meninges
són tres: la duramàter,
piamàter i l’aracnoide.

Anàlisi de l’LCR

L’anàlisi de l’LCR permet el
diagnòstic de malalties com la
meningitis, hemorràgies o
processos tumorals.

• Les neurones sensorials: responen al tacte, so, llum i altres estímuls que
tenen un efecte sobre els òrgans sensorials i envien senyals a la medul·la
espinal i al cervell.

• Les neurones motores: reben senyals del cervell i la medul·la espinal i
ocasionen contraccions musculars i tenen efecte sobre les glàndules.

• Les neurones mixtes o de connexió: connecten neurones sensorials i
motores entre elles i amb altres neurones del cervell i la medul·la espinal.

Les neurones transmeten l’impuls nerviós sense tocar-se. Això és possible
mitjançant les sinapsis. Durant la sinapsi la dendrita d’una neurona connecta
(sense tocar-se) mitjançant l’alliberament de neurotransmissors amb l’axó de la
neurona receptora de l’impuls nerviós.

Les neurones constitueixen el component central del cervell, la medul·la
espinal i els nervis perifèrics.

Les cèl·lules glials, conegudes també genèricament com glia o neuròglia, són
cèl·lules no neuronals que proporcionen suport i nutrició, mantenen l’homeòstasi
i formen la mielina, i participen en la transmissió de senyals en el sistema nerviós.
En definitiva, desenvolupen la funció de suport i protecció de les neurones.

S’estima que en el cervell humà el nombre de cèl·lules glials és aproximadament
el mateix que el de neurones. Les diverses cèl·lules de la neuròglia constitueixen
més de la meitat del volum del sistema nerviós. Les neurones no poden funcionar
en absència de les cèl·lules glials.

Segons la seva ubicació dins del sistema nerviós, ja sigui central o perifèric, les
cèl·lules glials es classifiquen en dos grans grups: la glia central i la glia perifèrica.

1.1.2 El sistema nerviós central

El sistema nerviós central està format per l’encèfal i la medul·la espinal, dos òrgans
que estan recoberts i protegits per unes membranes protectores anomenades
meninges. A més, l’encèfal i la medul·la espinal estan protegits per estructures
òssies, que són el crani i la columna vertebral respectivament.

Tot el sistema està protegit pel líquid cefalorraquidi (LCR), que és un líquid
transparent i circula per l’espai subaracnoidal i el canal medul·lar. En condicions
normals el seu volum pot oscil·lar entre 100 i 150 ml.

L’encèfal

L‘encèfal és la part del sistema nerviós central (vegeu la figura 1.2) que es troba
protegit a dins del crani. És l’encarregat de recollir la informació percebuda
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L’insomni prolongat pot
produir trastorns mentals i,

fins i tot, al·lucinacions.

"Arbre de la vida"

La matèria blanca de l’interior
del cerebel el comunica amb

altres parts del sistema nerviós,
irradiant-lo en una forma
especial que recorda a les

branques d’un arbre. Per això rep
el nom d’arbre de la vida.

del medi o el propi organisme, processar-la i avaluar l’execució d’una resposta
fisiològica o de conducta, ja sigui de forma conscient o inconscient. És format pel
cervell, el cerebel i el tronc encefàlic.

Figura 1.2. L’encèfal

Imatge: Paula González Llopis

El cervell és la part més voluminosa de l’encèfal. Per la part superior, està format
per dos hemisferis: dret i esquerre. En cada hemisferi es diferencien quatre lòbuls:
frontal, temporal, parietal i occipital.

Per sota dels hemisferis hi ha el diencèfal, format pel tàlem, l’hipotàlem i la
hipòfisi. Una de les principals funcions del tàlem és el reconeixement de manera
conscient de sensacions com el dolor, la temperatura i el tacte. L’hipotàlem té
la funció d’enllaçar el sistema nerviós amb l’endocrí i la hipòfisi té funcions de
regulació del sistema endocrí.

El cervell controla i coordina el comportament i les funcions mentals (les
emocions, la memòria, l’aprenentatge, la cognició, la percepció i l’atenció), a
més d’englobar els aparells sensitius primaris de la vista, l’oïda, l’equilibri, el
gust i l’olfacte. El cervell també regula la transició entre els estats de son i vigília,
fonamental per al funcionament correcte del cervell ja que, per exemple, aprofita
l’estat de son per organitzar la informació adquirida durant l’estat de vigília.

El cerebel es troba en un nivell posterior i inferior respecte dels hemisferis
cerebrals. Consta de dues parts, com el cervell, unides per una massa central
anomenada vèrmix. És l’òrgan destinat a coordinar i harmonitzar els moviments:
en el control dels músculs, l’equilibri i la postura del cos. Quan es priva de cerebel
un animal, aquest segueix viu però els seus moviments no es coordinen.

El tronc de l’encèfal també s’anomena tija encefàlica, i es troba a la base del
crani, per sota del cervell. El tronc de l’encèfal està format per tres seccions:

• El bulb raquidi, que forma la part inferior.

• El mesencèfal, que forma la part més superior.

• La protuberància, que està al mig i estableix una comunicació directa entre
el cervell i la medul·la.

El tronc de l’encèfal, igual que la medul·la espinal, fa funcions sensitives, motores
i reflexes. El nucli del bulb conté diversos centres reflexos. Com a centres
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importants, troben el centre cardíac, el vasomotor, el respiratori i d’altres menys
vitals com el vòmit, la tos, el sanglot i la deglució. El mesencèfal i la protuberància
contenen els centres reflexos per a certs reflexos dels nervis cranials, com podrien
ser els reflexos pupil·lars i els moviments oculars.

Al bulb raquidi, s’entrecreuen els nervis que provenen dels hemisferis
cerebrals, de manera que aquells que provenen de l’hemisferi dret s’estenen
per tot el costat esquerre del cos, i el mateix succeeix amb els axons
provinents de l’hemisferi esquerre. Això explica que una persona que pateixi
una hemorràgia o trombosi a l’hemisferi dret, per exemple, pateixi els efectes
en el costat esquerre del cos.

La medul·la espinal és un cordó nerviós, blanc i cilíndric tancat dintre de la
columna vertebral. Està connectada amb l’encèfal a través del forat occipital, des
d’on surt i recorre unes tres quartes parts de l’esquena, amb uns 45 cm de llargària.
De la medul·la en neixen 31 parells de nervis espinals (vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Els nervis espinals

Imatge: www.xtec.cat

La seva funció més important és conduir, mitjançant la xarxa de nervis de què
està formada, el corrent nerviós que transmet les sensacions fins a l’encèfal i els
impulsos nerviosos que duen les respostes del cervell a la resta de l’organisme.
Per la part superior, comença pel forat occipital del crani com a continuació del
bulb raquidi i acaba a la vora inferior de la primera vèrtebra lumbar.
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1.1.3 El sistema nerviós perifèric

Podem dir que el sistema nerviós està format per totes les estructures nervioses que
no formen part del sistema nerviós central. Podem distingir dos tipus de nervis:
els cranials, que neixen de l’encèfal, i els raquidis o espinals, que neixen de la
medul·la espinal (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.4. Sistema nerviós perifèric

Imatge: www.edu365.cat/aulanet/coshuma

Els nervis cranials neixen de la part inferior de l’encèfal i innerven el cap, coll i
part superior del tronc. Estan formats per neurones sensitives, motores o mixtes
segons la funció que realitzen. Són dotze parells de nervis (vegeu la figura 1.5):

1. Nervi olfactori (parell cranial I).

2. Nervi òptic (parell cranial II).
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3. Nervi motor ocular comú (parell cranial III) o nervi oculomotor.

4. Nervi patètic (parell cranial IV) o nervi troclear.

5. Nervi trigemin (parell cranial V).

6. Nervi motor ocular extern (parell cranial VI) o nervi abducent.

7. Nervi facial (parell cranial VII).

8. Nervi vestibulococlear (parell cranial VIII) o nervi auditiu o estatoacústic.

9. Nervi glossofaringi (parell cranial IX).

10. Nervi vague (parell cranial X) o nervi cardioneumogastroentèric.

11. Nervi accessori espinal (parell cranial XI).

12. Nervi hipoglòs (parell cranial XII).

Figura 1.5. Nervis cranials

Imatge: Paula González Llopis

I segons el seu aspecte funcional, s’agrupen així:

• Els parells I, II i VIII estan dedicats a aferències sensitives especials.

• Els parells III, IV i VI controlen els moviments oculars, els reflexos
fotomotors i l’acomodació.

• Els parells XI i XII són nervis motors purs (XI per l’esternocleidomastoidal
i el trapezi i XII per als músculs de la llengua).

• Els parells V, VII, IX i X són mixtos.

• Els parells III, VII, IX i X porten fibres parasimpàtiques.

Els nervis espinals o raquidis i les seves ramificacions comuniquen l’SNC amb
els receptores sensorials, els músculs i les glàndules. Els 31 nervis espinals (vegeu
figura 4) es designen i enumeren segons la regió i el nivell des del qual emergeixen
de la columna vertebral. S’agrupen de la manera següent:
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• 8 parells de nervis cervicals (que s’identifiquen de C1 a C8)

• 12 parells de nervis toràcics (T1 a T12)

• 5 parells de nervis lumbars (L1 a L5)

• 5 parells de nervis sacres i un parell de nervis coccigeals

1.1.4 El sistema nerviós somàtic

El sistema nerviós somàtic és aquella part del sistema nerviós capaç de ser
controlada pel propi organisme a voluntat, just el contrari que el sistema nerviós
autònom. Dins del sistema, distingim les funcions dels:

• Nervis cranials: són els que envien informació sensorial procedent del coll
i el cap cap al sistema nerviós central. Reben ordres motores per al control
de la musculatura esquelètica del coll i el cap.

• Nervis espinals: són els que envien informació sensorial (tacte, dolor)
del tronc i les extremitats cap al sistema nerviós central a través de la
medul·la espinal. També envien informació de la posició i l’estat de la
musculatura i les articulacions del tronc i les extremitats a través de la
medul·la espinal. Reben ordres motores des de la medul·la espinal per al
control de la musculatura esquelètica.

1.1.5 El sistema nerviós autònom

Quan parlem de sistema nerviós autònom, ens referim a la part del sistema
nerviós que regula les activitats de la musculatura llisa (òrgans i vasos sanguinis),
la musculatura cardíaca i les glàndules. És el sistema nerviós involuntari o
inconscient i entre les seves funcions més importants trobem: la digestió, la
circulació sanguínia i la respiració.

El sistema nerviós autònom es subdivideix en el sistema nerviós simpàtic i el
parasimpàtic (vegeu la figura 1.6). Molts òrgans reben innervació simpàtica i
parasimpàtica i, en general, un mateix òrgan pot tenir funcions antagòniques.

El sistema nerviós simpàtic és el responsable d’estimular les respostes necessà-
ries en una situació d’alerta o emergència. Les seves principals funcions són:

• Acceleració i contracció cardíaca.

• Sudoració.

• Broncodilatació per afavorir la rapida oxigenació.

• Redirecció del reg sanguini a músculs, cor i sistema nerviós.
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La midriasi és la dilatació de
les pupil·les.

• Augment de la visualització de l’entorn (midriasi).

• Estimulació de les glàndules suprarenals per a la síntesi i descàrrega
d’adrenalina.

El sistema nerviós parasimpàtic és el responsable de controlar el sistema de
repòs. Aquest sistema està controlat pel nervi vague, que arriba a gairebé totes
les parts del cos. A més de contrarestar les accions del sistema simpàtic, regula
funcions com:

• Activació de les funcions peristàltiques i secretores del sistema digestiu i
urinari.

• Relaxació d’esfínters per excretar las femtes i l’orina.

• Regulació de la secreció respiratòria.

• Afavoreix l’excitació sexual.

Figura 1.6. Sistema nerviós autònom

Imatge: www.xtec.cat
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i altres
prtotocols als annexos de la

unitat.

1.2 Les patologies del sistema nerviós i l’atenció al pacient
neurològic

Les patologies del sistema nerviós són molt nombroses i diverses i poden afectar
el sistema nerviós central o el perifèric. Aquí estudiarem les més rellevants i les
que trobareu de manera freqüent durant la vostra tasca assistencial. Veureu que
algunes impliquen un alt grau d’afectació de la independència del pacient.

Taula 1.1.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN LES SITUACIONS D’AGITACIÓ

Tècnica que s’aplicarà, mostrant una actitud de respecte i mantenint informada la família.

OBJECTIU

• Evitar lesions i accidents fins que el pacient es tranquil·litzi.

MATERIAL NECESSARI

• Guants
• Dispositius de restricció física: corretges, benes, llençols...
• Medicació d’efecte sedant
• Etiquetes identificadores.

PROCEDIMENT

1. Retirar de l’habitació del pacient tots els estris amb què pugui lesionar-se.

2. Crear un ambient tranquil i lliure d’estímuls excessius, sorolls, TV, persones estranyes...

3. Preparar el material necessari.

4. Rentar-se les mans i posar-se els guants.

5. Evitar que el familiar i altres pacients presenciïn la situació.

6. Buscar ajuda si és necessari.

7. Retirar l’estímul que ha conduït a l’estat d’agitació, si es coneix.

8. Mantenir la calma i intentar tranquil·litzar el pacient. Parlar lentament, llenguatge senzill i clar. Fer servir un
to ferm i suau.

9. Animar el pacient que expressi els seus sentiments i temors.

10. Si el pacient no es calma, deixar-lo sol una estona i intentar dialogar-hi més tard.

11. Si està hiperactiu i camina sense rumb fix buscant persones i llocs del passat, intentar que fixi l’atenció en
una altra cosa o acompanyar-lo a un destí determinat. Col·locar-li identificació personal per si es perd.

12. En pacients inquiets que tendeixen a aixecar-se contínuament a la nit, es pot col·locar el matalàs a terra,
retirar les baranes protectores i deixar una llum tènue encesa perquè no es produeixin caigudes.

13. Si té al·lucinacions, tranquil·litzar-lo, però no compartir-les ni fomentar-les. Restar amb el pacient, agafar-li
la mà, sobretot quan té por i ansietat.

14. Si és necessari, fer contenció física i administrar medicació sedant.

15. Recollir el material.

16. Treure’s els guants i rentar-se les mans.

17. Registrar els episodis, tècniques necessàries, medicació...

OBSERVACIONS

• Si és necessària una contenció física, actuar amb fermesa i rapidesa.

• Informar la família.
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L’anòxia, si és produeix
durant el part, s’anomena
paràlisi cerebral infantil.

Sinònims d’AVC

El terme accident vascular
cerebral (AVC) presenta
nombrosos sinònims, com ara:
ictus, ictus cerebral o apoplèctic,
accident cerebrovascular agut,
apoplexia i, més col·loquialment,
feridura o atac de feridura.

1.2.1 Dany cerebral adquirit

El dany cerebral pot ser degut a diferents causes, com tumors, accidents vasculars
cerebrals (ictus), malalties infeccioses i anòxia. La causa més freqüent, però, és
la d’origen traumàtic i rep el nom de traumatisme cranioencefàlic (TCE).

El traumatisme cranioencefàlic (TCE) és un dels problemes més importants de
salut dels països desenvolupats ja que comporta que la persona afectada pugui
quedar amb algun tipus de discapacitat ja sigui funcional o cognitiva.

El dany que sofreix el cervell després d’un traumatisme és degut, d’una banda, a la
lesió primària que seria el cop o contusió i, de l’altra, als seus efectes, que poden
ser un edema o hemorràgia i que incrementen la pressió dins el crani. Aquestes
lesions secundàries apareixen els primers dies després de l’accident i poden tenir
com a seqüela un impacte funcional important.

La primera conseqüència del TCE acostuma a ser l’alteració de la consciència, el
coma; la intensitat i durada del coma serà variable i en alguns casos si es perllonga
pot tenir seqüeles importants a llarg termini.

Ictus cerebral

Un accident vascular cerebral (AVC) o ictus és un episodi agut en què es produeix
afectació de la circulació cerebral; l’AVC produeix una lesió irreversible en una
secció del cervell a causa de la pèrdua de flux sanguini al cervell, produint una
sèrie de símptomes i/o signes en funció de l’àrea afectada.

Quan la durada de la pèrdua de reg sanguini és breu, d’unes poques hores (menys
de 24 hores), no es produeix una lesió irreversible i es parla d’accident vascular
transitori.

La clínica és variada i depèn de l’àrea encefàlica afectada i pot cursar amb:
hemiplegia del costat contrari al territori cerebral afectat, alteracions sensitives,
disàrtria, afàsia, apràxia, pèrdua de camps visuals, incontinència d’esfínters,
vertigen, mareig i nàusees entre d’altres.

Població afectada

L’ictus afecta sobretot la població d’edat avançada, tot i que el nombre de persones
afectades menors de seixanta-cinc anys és important. És la primera causa de mort entre
les dones catalanes i la tercera entre els homes, i és una de les primeres causes de
discapacitat mèdica en adults. Per tant, és una malaltia amb un gran impacte social.

Catalunya disposa d’un codi d’emergència implantat a tot el territori per al
tractament d’aquesta malaltia, el Codi ictus, que organitza l’atenció a partir de
la xarxa d’hospitals comarcals, de catorze hospitals de referència i del Sistema
d’Emergències Mèdiques, i agilitza el temps que passa entre l’inici de l’ictus i
l’atenció per part d’equips molt especialitzats, fet que incrementa la possibilitat
de recuperació dels pacients afectats.
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L’embòlia és el taponament
d’una artèria per un coàgul.

R.A.P.I.D.

Aquest és l’acrònim utilitzat per
la Fundació Ictus que explica els
símptomes que ens poden ajudar
a detectar-lo: digues-li que rigui
(R), digues-li que aixequi (A) el
braç, digues-li que parli (P). Si

no ho pot fer amb normalitat, és
molt possible que estigui patint
un ictus (I); cal actuar de pressa

(D) i trucar al 112.

Hi ha diferents tipus d’ictus segons les causes que el provoquen:

• Ictus isquèmic: es produeix quan la sang no arriba a una àrea del cervell a
causa d’un taponament en una artèria cerebral. Això fa que les cèl·lules cere-
brals de l’àrea afectada siguin destruïdes per manca d’irrigació sanguínia, és
a dir, per manca d’oxigen (isquèmia). Aquest taponament pot tenir diverses
causes. Pot ser degut a l’estrenyiment o el bloqueig de les artèries que van al
cervell per la presència de colesterol a la paret arterial (arterioesclerosi). El
taponament d’una artèria cerebral també pot ser degut a un coàgul provinent
d’una altra part del cos, per exemple del cor.

• Ictus hemorràgic: en aquest tipus d’AVC, les artèries es trenquen a causa,
generalment, d’elevacions de la pressió arterial o bé d’una malformació
prèvia, i la sang es dispersa pel cervell. Les malformacions més freqüents
són aneurismes o malformacions arteriovenoses.

Els signes i símptomes de l’ictus apareixen de forma sobtada. N’hi ha alguns que
ens poden ajudar a identificar un ictus:

• Debilitat que afecta un hemisferi corporal.

• Pèrdua de visió en un ull o parcial en tots dos.

• Pèrdua o dificultat de la parla.

• Pèrdua de força o paràlisi en un hemisferi del cos o de la cara.

• Pèrdua de sensibilitat en un hemisferi del cos o de la cara.

• Inestabilitat, desequilibri i incapacitat per caminar.

• Cefalea intensa i sobtada no habitual.

L’ictus transitori presenta els mateixos símptomes, però desapareixen sense deixar
seqüeles. Això no vol dir que sigui menys important, ja que també suposa una
situació d’alt risc, que requereix ser atesa de manera urgent i fer un posterior
seguiment.

Per diagnosticar si una persona pot tenir un ictus, cal demanar-li que faci tres
accions:

1. Somriure (per veure si hi ha asimetries en la mobilització de la cara)

2. Elevar els dos braços (per constatar si hi ha debilitat o pèrdua de força)

3. Parlar (per veure si pot fer-ho amb normalitat i se l’entén bé).

Si la persona no pot fer alguna d’aquestes accions, cal avisar els serveis d’emer-
gències trucant al 112. L’ictus és una malaltia aguda greu que obliga generalment
a fer un ingrés hospitalari per diagnosticar-ne la causa, tenir cura de la persona que
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el pateix i orientar el seu tractament. Per al diagnòstic definitiu seran necessàries
proves complementàries.

En el tractament de l’ictus la celeritat és bàsica. Com més temps passa entre
l’inici dels símptomes i el diagnòstic, menys possibilitats hi ha de tractar l’ictus i
més de presentar seqüeles permanents.

Hi ha tractaments que només són eficaços en les primeres hores de la malaltia.
Per això és fonamental per a l’atenció urgent avisar com més aviat millor
els serveis d’emergències i explicar-los els símptomes.

Segons les característiques de la malaltia, el pacient pot ser ingressat en una unitat
d’ictus, en una unitat de cures intensives o en una planta normal. En qualsevol cas,
cal tenir cura de l’estat estat general de la persona malalta i de la seva nutrició. Si té
alguna discapacitat, s’ha de començar el tractament rehabilitador quan ho permeti
el seu estat de salut. El tractament de la malaltia pot ser farmacològic i quirúrgic.

Els símptomes poden millorar al llarg de l’ingrés hospitalari i haver desaparegut
al moment de l’alta. En molts casos, però, la discapacitat pot persistir amb més o
menys intensitat i pot afectar diferents àmbits de la vida. En aquestes situacions
és necessari el tractament rehabilitador, que es pot fer:

• A l’hospital de l’ingrés

• En un centre de rehabilitació especialitzada

• A nivell domiciliari o bé en consultes externes o en hospitals de dia
ambulatoris.

Les persones afectades per un ictus necessiten suport emocional. De vegades
presenten fragilitat emocional, que pot ser deguda a la mateixa malaltia i a la
dificultat d’assumir les discapacitats que ha produït. L’afectació emocional també
dependrà de la pròpia personalitat del pacient d’abans de l’ictus. Aquest és un
aspecte que han de tenir en compte els professionals sanitaris i persones que
l’atenen.

Rehabilitació i pla de cures dels pacients que han patit un ictus

A continuació, anem a exposar les principals actuacions del tractament rehabili-
tador i aspectes que cal tenir en compte en el Pla de cures per a les persones que
hagin patit un ictus. Les actuacions del tractament aniran orientades a resoldre o
millorar problemes que presenta el pacient com:

1. Trastorns del moviment

2. Trastorns sensitius

3. Trastorns de la visió
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4. Alteracions de la parla i el llenguatge

5. Presència de secrecions respiratòries

6. Alteracions de la deglució

7. Trastorns en l’eliminació i control d’esfínters

8. La higiene i el vestit

Per millorar els trastorns del moviment i prevenir l’aparició de complicacions,
ajudarem el pacient a recuperar les habilitats perdudes tant com sigui possible;
amb actuacions com:

• Ajudar-lo a girar-se al llit.

• Ajudar-lo en la deambulació.

• Reeducar l’equilibri i la capacitat de marxa.

• Utilitzar novament el braç afectat.

• Aprendre a escriure o a vestir-se amb l’altra mà, entre d’altres.

En el pla de cures tindrem en compte:

• Prestar especial atenció a les zones de risc d’aparició d’úlceres per pressió.

• Evitar postures incorrectes.

• Mobilitzar articulacions per prevenir la rigidesa i el dolor.

• Mantenir-lo fora del llit el màxim de temps possible.

• Fer-lo passejar amb o sense ajuts tècnics segons el que necessiti.

• Quan es trobi al llit fer canvis posturals cada tres o quatre hores i utilitzar
coixins d’acomodació.

Els trastorns sensitius que poden aparèixer en l’ictus són alteracions en la percep-
ció de la temperatura, del dolor, del tacte, de la vibració i del desconeixement de la
posició de les extremitats afectades. És possible que després de patir una malaltia
vascular cerebral no es reconegui el propi cos, o bé no es puguin mobilitzar de
forma correcta les extremitats afectades.

Així mateix, poden quedar alterades, parcialment o totalment, les sensacions
cutànies, de manera que pot ser que notin menys el tacte, els canvis de temperatura
i que percebin petits estímuls amb una gran sensació de dolor. Si l’auxiliar detecta
aquesta hipersensibilitat, haurà d’informar infermeria i sobretot caldrà observar la
pell de manera molt acurada per detectar qualsevol tipus de lesió.

Respecte als trastorns de la visió, caldrà observar si el pacient en presenta, i si és
així es comunicarà per poder fer un estudi específic i se li donarà el suport que
necessiti.
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Les alteracions de la parla i el llenguatge en l’ictus poden ser totals o parcials a
l’hora de dir el que vol o d’entendre el que li diem (afàsia), així com dificultats en
la vocalització de les paraules (disàrtria).

Hi ha una sèrie de precaucions o normes que s’han de tenir en compte per a la
comunicació amb una persona afectada per un ictus:

• Parlar amb el pacient com un adult, no com si fos un nen.

• Parlar a poc a poc, vocalitzant, utilitzant paraules fàcils i frases curtes.
Podeu fer servir gestos i sobretot mirar-lo de cara.

• Heu de fer preguntes que requereixin preguntes breus com “sí” o “no”.

• Cal donar-li temps per contestar i assegurar-nos que mostra atenció.

• No s’ha de cridar.

• Es pot escriure a una llibreta o pissarra.

Les dificultats de la parla les haurà de tractar un especialista en patologia del
llenguatge. Actualment es disposa de múltiples adaptacions i ajuts per facilitar la
comunicació, així com de diferents programes informàtics que es poden utilitzar
al domicili.

L’acumulació de secrecions respiratòries és un problema que pot aparèixer en les
persones amb un ictus. Algunes de les mesures que es poden aplicar per prevenir-
ho són:

• Mantenir l’ambient humit sempre que sigui possible.

• Fer rentats nasals amb sèrum fisiològic.

• Estimular el pacient a beure aigua per tal que estigui ben hidratat.

• Estimular-lo a expectorar i a inspirar i espirar de manera profunda.

• Realitzar clapping en els canvis posturals.

Els trastorns de la deglució (disfàgia) també es troben presents i s’hauran de tenir
en compte a l’hora d’establir una bona alimentació i hidratació adequades, que a
més evitaran l’aparició de lesions a la pell. La dieta haurà de ser variada, rica en
proteïnes, fibra i pobra en sal i sense greixos saturats. Per a la disfàgia s’han de
seguir recomanacions com:

• Administrar els àpats molt a poc a poc i de manera freqüent.

• Caldrà afegir-hi un espessidor per afavorir la deglució.

• Cal afavorir al pacient una higiene postural adequada per facilitar la deglució
i evitar possibles ennuegaments i aspiracions bronquials.
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Webs sobre l’ictus

Us pot ser útil consultar les
adreces web de la Fundació Ictus

(fundacioictus.com) i la de
l’Associació Catalana

d’Accidents Vasculars Cerebrals
(www.avece.org).

Quant a l’eliminació d’orina i femta, pot donar-se la manca de control d’esfínters;
les principals complicacions són l’estrenyiment, la diarrea i la incontinència
urinària.

• Per prevenir l’estrenyiment a banda de prendre una dieta rica en fibres,
podem fer algunes accions com:

– Ensenyar al pacient, durant l’estada a l’hospital, tècniques de control
del ritme i hàbits intestinals.

– Establir un horari fix per a l’eliminació intestinal preferiblement
després de les mobilitzacions o bé després de menjar per afavorir
el peristaltisme. És important que tingui un espai amb privacitat i
tranquil·litat per fer-ho.

– Caldrà vigilar la freqüència i si tarda més de dos o tres dies s’ha
d’informar per administrar algun tipus de laxant o ènema.

• Per prevenir la diarrea:

– Reduir la fibra

– Controlar la freqüència i volum per evitar la deshidratació.

• En la incontinència urinària es tindrà en compte que:

– Després de patir un ictus, és molt freqüent que hi hagi incontinència
urinària, motiu pel qual en alguns casos s’haurà de posar una sonda
urinària.

– El problema es pot resoldre al cap d’unes setmanes però, si no fos així,
hi ha uns bolquers destinats a aquesta finalitat.

– Si no es col·loca sonda urinària durant l’ingrés s’ha d’observar la
freqüència i el volum de les emissions d’orina per detectar altres
problemes com la retenció.

– També s’haurà d’observar si apareixen signes d’infecció tant si és
portador de sonda com si no.

Per a la higiene i el vestit, si el grau de dependència és alt, el pacient necessitarà
higiene assistida diària. Si no hi ha control d’esfínter anal i el pacient ha de dur
bolquer, s’haurà d’extremar la higiene genital després de cada canvi. Sempre que
es pugui s’estimularà el pacient a utilitzar la gibrella o la botella per evitar la
maceració de la pell que provoca el bolquer.

Caldrà vigilar la higiene bucal, i per vestir el pacient sempre començarem pel
costat afectat i procurarem que porti roba còmoda i fàcil de posar i treure. A
més, haurem de tenir en compte que el pacient té la mateixa sensació de fred que
nosaltres i per tant no cal abrigar-lo en excés.

Com prevenir l’ictus?

La prevenció de l’ictus va encaminada a reduir el risc vascular. Els factors de risc
incrementen la probabilitat d’un ictus. Aquests factors poden aparèixer individualment o
sumar-se en una mateixa persona, cosa que fa que el risc es multipliqui. Hi ha dos tipus
de factors de risc:

http://fundacioictus.com/
http://www.avece.org/
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Origen de la malaltia

La malaltia de Parkinson va ser
descrita per primera vegada pel
metge i paleontòleg anglès
James Parkinson el 1817, quan
va publicar el seu llibre titulat
Assaig sobre la paràlisi agitant.

• No modificables, com l’edat, el sexe i la genètica, i sobre els quals no es pot actuar.

• Modificables, com la hipertensió arterial, el colesterol, la diabetis, l’obesitat, el sedentarisme,
el tabac i l’alcohol.

Per tant, les recomanacions més importants per aconseguir un estil de vida saludable i que
redueixi el risc vascular són:

• Una alimentació sana i equilibrada

• Exercici físic

• No fumar

• Evitar l’obesitat

• No consumir alcohol

1.2.2 La malaltia de Parkinson

La malaltia de Parkinson és un trastorn degeneratiu del sistema nerviós central
que té com a símptomes principals: tremolor de repòs (a les mans, els braços, les
cames i la mandíbula o el cap), rigidesa (en extremitats i el tronc) i lentitud en
els moviments, i més inestabilitat postural (deteriorament de l’equilibri). És una
malaltia crònica i progressiva i els símptomes s’agreugen amb el temps. A mesura
que avancen, els pacients poden tenir dificultat per caminar, parlar o fer tasques
senzilles.

La causa de la malaltia de Parkinson és l’afectació de les neurones responsables
de la producció de dopamina. Aquestes neurones estan en una àrea del cervell
coneguda com a substància negra. La dopamina és la responsable de transmetre
senyals per produir moviments suaus i decidits.

La pèrdua de dopamina produeix patrons anormals d’activació nerviosa dins del
cervell que causen deteriorament del moviment. Les persones amb Parkinson
també perden els acabaments nerviosos que produeixen la norepinefrina, que
controla moltes funcions autònomes del cos, com el pols i la pressió arterial.

Els quatre símptomes motors primaris de la malaltia de Parkinson són:

1. Tremolor de repòs: moviment rítmic endavant i enrere a una velocitat de
quatre a sis batecs per segon. Les tremolors acostumen a iniciar-se a la
mà, tot i que de vegades afecten un peu o la mandíbula. Acostumen a
desaparèixer durant el son i milloren amb el moviment voluntari.

2. Rigidesa: els músculs romanen constantment tensos i contrets, hi ha
resistència a la seva mobilització, i la persona té dolor, o sent rigidesa o
debilitat.

3. Retard, pèrdua o alentiment del moviment espontani i automàtic: dificultat
per realitzar moviments rutinaris.
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4. Inestabilitat postural i alteració de la marxa: les persones afectades cauen
amb més facilitat. A nivell postural, s’encorben a nivell cervical i d’espatlles
i en la deambulació els passos són petits i els peus s’arrosseguen.

A més dels símptomes motors primaris, són freqüents l’apatia, l’estat d’ànim
depressiu, les alteracions del son (somnolència o insomni), ansietat, alteracions
de l’atenció i bradipsíquia (alentiment del pensament), fatiga i dolor.

El diagnòstic en fases inicials és difícil, perquè els símptomes es podrien associar
al procés de l’envelliment. La valoració clínica i un examen neurològic seran els
que permetran un diagnòstic de la malaltia.

El tractament és pal·liatiu per alleujar els símptomes. El tractament farmacològic
per a la malaltia de Parkinson inclou tres categories:

• Fàrmacs que funcionen directament o indirectament per augmentar el nivell
de dopamina al cervell (levodopa).

• Fàrmacs que actuen sobre altres neurotransmissors corporals per alleugerir
símptomes com ara les tremolors i la rigidesa muscular.

• Fàrmacs que ajuden a controlar els símptomes no motors de la malaltia, com
ara la depressió i l’ansietat.

A banda del tractament farmacològic, hi ha altres teràpies complementàries:

• Tècniques rehabilitadores: les quals poden millorar els trastorns de la marxa
i de la veu, les tremolors i la rigidesa.

• Teràpies per millorar el deteriorament cognitiu.

• Dieta rica en fibra i amb abundància de líquids per alleujar el restrenyiment.

• La realització d’exercici físic per millorar la mobilitat i la flexibilitat.

• Altres teràpies complementàries com massatges, ioga, taitxí, hipnosi i
acupuntura poden millorar la sensació de confort del pacient.

Impacte de la malaltia

La malaltia de Parkinson generalment evoluciona lentament i acaba afectant les activitats
de la vida diària, des de socialitzar-se amb els amics i gaudir de relacions normals amb
els familiars, fins a treballar i viure de manera autònoma. Aquests canvis poden ser difícils
d’acceptar.

Els grups de suport poden ajudar en l’aspecte emocional de la malaltia i oferir informació
valuosa, consells i experiència a les persones amb Parkinson i a les seves famílies i
assistents.

Les persones amb malaltia de Parkinson poden alleugerir la por del desconegut i assumir
un paper positiu per mantenir la salut si s’informen detalladament de la malaltia. Molts
pacients continuen treballant a temps parcial o complet, encara que finalment hagin
d’adaptar el seu horari i l’entorn laboral per fer front a la malaltia.
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Guttmann, pioner de la
rehabilitació

Ludwig Guttmann (1899-1980),
neuròleg britànic, especialista en
el tractament i la rehabilitació de
les lesions medul·lars, va fundar
els Jocs Paralímpics l’any 1948.
Se’l considera un dels promotors
de les activitats físiques per a
persones discapacitades.

1.2.3 La lesió medul·lar

La lesió a la medul·la espinal produeix paràlisi de la mobilitat voluntària i absència
de tota sensibilitat per sota de la zona afectada, i també comporta la manca de
control sobre els esfínters de la micció i de l’evacuació intestinal, trastorns en el
camp de la sexualitat i la fertilitat, alteracions del sistema nerviós vegetatiu i riscos
de patir altres complicacions (úlceres de pressió, processos renals...).

Podem considerar la lesió medul·lar com una malaltia interdisciplinària perquè
en el seu tractament hi intervenen professionals com metges d’urgència, personal
d’infermeria, rehabilitadors... que han de treballar en estreta col·laboració.

Les causes poden ser:

• Traumatisme (accident de trànsit, esportiu, laboral...)

• Malalties com tumoracions, infeccions

• Malformacions congènites

La simptomatologia dependrà del nivell en què es troba la lesió:

• A nivell cervical produeix tetraplegia, que representa la pèrdua de sensibi-
litat i mobilitat d’extremitats superiors, tronc i extremitats inferiors.

• Si es produeix a nivell de les vèrtebres dorsals o lumbars dona lloc a
paraplegia que es manifesta per una falta de sensibilitat i/o paràlisi total
o parcial de les extremitats inferiors, i de la part del tronc que es troba per
sota de la lesió

• Si es produeix a nivell de la zona sacra, l’afectació de la sensibilitat i la
mobilitat voluntària és menor, de manera que, en la majoria dels casos, es
preserva la capacitat de marxa, però la seqüela més notable és la pèrdua del
control sobre els esfínters.

Cures al pacient amb lesió medul·lar

El Dr. Guttmann va revolucionar les pautes de l’assistència al lesionat medul·lar
a partir d’uns principis molt lògics i de sentit comú. Encara avui dia, l’assistència a
les persones amb lesió medul·lar segueix algunes d’aquestes directrius. Les bases
d’aquest tractament van ser:

• Tractament integral, no només adreçat a recuperar la vida, sinó donar-li
sentit i reintegrar el pacient a la vida familiar, social i professional.

• La reducció de la fractura de columna es realitzava amb hiperextensió i
repòs.
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• Prevenció de les úlceres per pressió amb canvis posturals cada tres hores.

• La retenció urinària es tractava amb sondatge intermitent fins que la bufeta
recuperava el seu automatisme.

• El pacient havia d’estar ocupat tot el dia, per no deixar-li temps per pensar.

• Introducció de l’esport com a part del programa de rehabilitació.

Per parlar de les cures al pacient amb lesió medul·lar diferenciarem les cures en la
fase aguda de les cures en la fase crònica.

Cures en la fase aguda

De les cures de la fase aguda diferenciarem les que s’apliquen de manera urgent
en el moment de la lesió (primer nivell) i les de segon nivell, que s’apliquen en
una segona fase d’estabilització.

Les cures en el moment de la lesió inclouen l’avaluació inicial, que es fa al lloc de
l’accident i a urgències i són el primer contacte que tenim amb el pacient. Aquestes
primeres cures inclouen:

• Manteniment de les vies aèries: col·locació d’oxigenoteràpia i si la lesió és
a nivell cervical caldrà col·locar intubació endotraqueal.

• Valoració cardiocirculatòria amb control de les constants vitals: pols i
pressió arterial.

• Valoració de l’estat de consciència.

• Monitoratge.

• Col·locació de sondatge nasogàstric i sondatge vesical si les lesions no ho
contraindiquen.

• Valoració neurològica que inclou test de Glasgow.

• Elaboració de història clínica anotant al·lèrgies, antecedents personals, quan
ha menjat per últim cop, vacunacions, altres patologies...

• Estabilització i transport.

Les cures de segon nivell són les cures que s’apliquen en la segona fase d’estabi-
lització i durant l’ingrés hospitalari. És en aquesta fase on el paper de l’auxiliar
d’infermeria és més rellevant. En aquesta fase és molt important el llit com a part
del tractament i per tant haurà de tenir les següents característiques:

• Disposar de sistema de prevenció de les úlceres per pressió (matalàs
antiescares).

• Ha de ser accessible per a infermeria.



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà 29 Cures bàsiques d’infermeria en les últimes etapes

• Ha de ser articulat.

• Ha de permetre la col·locació de traccions per al tractament de lesions
associades a l’accident.

• El pacient ha de poder esta degudament immobilitzat fins a la consolidació
de les fractures raquídies o bé fins a la cirurgia.

A banda del llit, el pla de cures d’infermeria ha d’incloure:

• Realització de canvis posturals.

• Realització de la higiene.

• Vigilància de l’estat de la pell.

• Vigilància de la posició de la columna i extremitats per prevenir deformaci-
ons articulars.

• La columna cervical no ha d’estar sempre flexionada i s’ha de col·locar un
coixí.

• En cas de tracció cervical s’ha de col·locar un rotlle per sota del clatell.

• En tetraplegies, l’espatlla s’ha de col·locar en lleugera abducció (separada
del tronc), i la mà de manera funcional amb l’ajut de rotlles de cel·lulosa o
roba.

• Cal evitar el pes de la roba del llit sobre els peus, col·locant un arc i mantenir
els peus en lleugera flexió per evitar el peu equí.

Durant aquesta fase aguda i d’estabilització poden aparèixer complicacions que
caldrà prevenir; poden ser:

• Complicacions urinàries: una de les complicacions més freqüents és la
retenció urinària. Per controlar-la es col·locarà un sondatge vesical i es farà
control de la diüresi.

• Complicacions gastrointestinals: pot aparèixer retenció i meteorisme i
caldrà vigilar l’aparició d’un ilioparalític. Caldrà auscultar els sorolls
intestinals durant les primeres 24-48 hores, col·locar al pacient una sonda
nasogàstrica i mantenir-lo en dieta absoluta.

• Complicacions cardiovasculars com l’aparició de trombosi: per prevenir-
ho, s’administrarà tractament amb heparina, es col·locaran mitges de com-
pressió a les extremitats inferiors i es faran mobilitzacions per activar la
circulació en aquesta zona.

• Complicacions respiratòries com infecció o edema agut de pulmó (acumu-
lació de líquids): per prevenir es farà un control de la ingesta de líquids i un
control rigorós de la diüresi i s’aplicarà fisioteràpia respiratòria.
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Un cop superada la fase aguda, es començarà a aixecar el pacient. Això es farà
de manera gradual mitjançant:

• La col·locació de mitges estàtiques.

• Elevació progressiva del llit: elevar capçalera, asseure el pacient amb les
cames penjant diverses vegades al dia.

Cures en la fase crònica

En aquesta fase es prestarà especial atenció en els punts següents: la utilització de
la cadira de rodes, les transferències, la bipedestació i la marxa, i la prevenció de
les complicacions.

La instal·lació de la cadira de rodes es farà en el moment en què el pacient s’aixeca
del llit. En la instal·lació s’han de seguir les següents precaucions:

• Sempre col·locar coixí antiescares.

• El cap en posició neutra.

• Bon recolzament de la columna, sobretot de la zona lumbar, per evitar
lateralitzacions.

• Braços i colzes ben recolzats en posició neutra, per evitar contractures
musculars.

• La pelvis ha d’estar estabilitzada i simètrica.

• Turmells, genolls i malucs en flexió de 90°.

• Els genolls no s’han d’ajuntar i si cal col·locarem un coixí entre ells.

• Bon recolzament dels peus.

• Pes repartit entre els dos peus i els glutis.

Durant les transferències és molt important aconseguir la màxima autonomia per
al pacient i se li haurà d’ensenyar a canviar de posició, asseure’s, vestir-se. Això
ho podrem aconseguir amb actuacions com:

• Per traslladar-se del llit a la cadira se li ensenyarà amb la cadira sense
reposabraços i en un principi ho farà amb el trapezi.

• Per passar de la cadira al WC podrà utilitzar les barres laterals que hi ha a
la paret.

• El bany ha de ser ampli per permetre el pas de la cadira.

• Haurà d’aprendre a maniobrar la cadira per traslladar-se.

• També se li ensenyarà a passar de la cadira a la banyera i de la cadira al
cotxe.
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En el cas d’una persona
amb paraplegia, des del
primer cop que s’aixeca del
llit fins que pot marxar amb
ajuts tècnics, poden passar
de 3 a 6 mesos.

La marxa només serà possible per a algunes persones amb lesió, però la bipedes-
tació entre paral·leles o aparells de bipedestació formarà part del tractament per
evitar l’osteoporosi, l’espasticitat, deformació d’extremitats inferiors i deteriora-
ment de la condició física.

Durant la fase crònica també poden aparèixer complicacions que caldrà prevenir,
com ara:

• Complicacions neurovegetatives: les complicacions neurovegetatives s’han
de preveure en cas de manipulació vesical i caldrà fer controls de la pressió
arterial i temperatura. Les més importants són:

– Hipotensió ortostàtica. Apareix freqüentment en les maniobres urolò-
giques, o en cas d’infecció urinària.

– Hipertensió paroxística. Per hiperactivitat simpaticoreflexa de la
medul·la.

– Alteracions de la regulació tèrmica (hipotèrmia o hipertèrmia).

– Alteracions de la sudoració.

• Complicacions respiratòries: la fisioteràpia respiratòria és fonamental per
prevenir-les.

– Disminució de la capacitat pulmonar.

– Cansament.

• Complicacions urinàries: la reeducació vesical és fonamental per prevenir
aquestes complicacions.

– Infecció urinària.

– Litiasi renal.

– Insuficiència renal.

• Complicacions intestinals: la principal complicació és l’estrenyiment. Per
prevenir-lo és important reeducar el pacient en una alimentació rica en fibra
i en l’estimulació amb canvis de posició, massatges i percussions en el marc
còlic. La posició de la defecació també és important.

1.2.4 Les convulsions

No podem considerar les convulsions com una patologia pròpiament dita, ja que
són un signe i l’epilèpsia n’és una de les causes més comunes. En general,
l’epilèpsia és una de les malalties neurològiques més freqüents i es considera la
segona causa de consulta neurològica després de les cefalees (mals de cap).

Es tracta d’un trastorn del cervell en el qual certs grups de cèl·lules presenten un
excés de descàrregues elèctriques i transporten els senyals de forma desorganit-
zada. Segons la zona cerebral afectada es produeixen moviments (convulsions),
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sensacions, emocions o pèrdues de coneixement, que representen les manifestaci-
ons clíniques de la malaltia.

L’epilèpsia té un gran impacte, ja que pot afectar aspectes concrets de la vida
quotidiana; com ara, conduir, practicar determinats esports o, fins i tot, algunes
activitats laborals, que poden quedar seriosament limitades depenent de la gravetat
de la malaltia.

Segons les recomanacions recollides en el Canal Salut, de la Generalitat de
Catalunya, davant d’una convulsió o crisi convulsiva s’ha d’actuar de la manera
següent:

• No subjectar la persona que pateix la crisi.

• Treure-li les ulleres, si en porta.

• Afluixar-li els botons perquè res no l’oprimeixi. Si porta corbata, desfer-n’hi
el nus.

• Apartar-li qualsevol cosa amb què es pugui ferir.

• Per norma general, no posar-li res a la boca.

• Recolzar-la sobre un costat, perquè no se li bloquegin les vies respiratòries
una vegada hagi deixat de tenir convulsions (posició lateral de seguretat).

• Protegir-la si pot ser amb un coixí, els cops que pugui donar-se.

• Mantenir-se a prop de la víctima i parlar-li pausadament.

• Esperar que la crisi finalitzi. Recordar que en la majoria de casos les crisis
cedeixen en pocs minuts.

• Assegurar-se que la persona està totalment conscient, un cop superada la
crisi. Preguntar-li el nom, la data, on és i cap a on anirà a continuació. Un
cop recuperat el nivell de consciència, és aconsellable retirar-li les pròtesis
dentals si és que en du.

• Trucar als serveis d’emergències (112):

• Si la crisi dura més de cinc minuts;

• Si la persona (o la famíli) no sap que pateix epilèpsia, no fa tractament
específic o és el primer cop que li passa.

• Si la recuperació és molt lenta, si la persona pateix un segon atac o si té
dificultat per respirar durant o després de la crisi.

• Si la víctima està embarassada, té signes de patir alguna altra malaltia o s’ha
ferit durant les convulsions.

Taula 1.2.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT PÈRDUA DE MEMÒRIA, DESORIENTACIÓ I CONFUSIÓ

Ajudar el pacient a no sentir-se insegur davant d’aquestes situacions.



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà 33 Cures bàsiques d’infermeria en les últimes etapes

Trobareu versions
imprimibles d’aquest i altres
prtotocols als annexos de la
unitat.

Taula 1.2 (continuació)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT PÈRDUA DE MEMÒRIA, DESORIENTACIÓ I CONFUSIÓ

OBJECTIU

• Proporcionar eines per controlar aquestes situacions.

PROCEDIMENT

1. Proporcionar al pacient un ambient rutinari i relaxat.

2. Evitar orientar-lo més d’una vegada en cada trobada, la reorientació frustra el pacient que no és capaç de
recordar.

3. Si tendeix a repetir les mateixes preguntes, intentar desviar la seva atenció i canviar de tema.

4. Permetre certs comportaments sempre que es produeixin en un ambient segur.

5. Confeccionar un àlbum de fotografies de familiars i llocs del passat.

6. Recomanar portar una polsera (o similar) amb el seu nom i adreça, per si es perdés.

7. Parlar de forma suau, oberta i relaxada.

8. Mirar directament el pacient.

9. Ajudar-lo a relatar o escriure els records.

10. Donar-li temps perquè comprengui i entengui.

11. Suggerir la paraula adequada quan no la trobi.

12. No fer preguntes obertes sinó amb opcions.

13. Utilitzar comunicació no verbal.

1.3 Els òrgans dels sentits

Els sentis són la vista, l’oïda, el tacte, l’olfacte i el gust. En conjunt, tenen la
funció de percebre tot allò que envolta l’organisme. La seva acció depèn de l’òrgan
receptor dels estímuls externs de cada sentit i la transmissió d’aquest estímul
gràcies al sistema nerviós.

1.3.1 El sentit de la vista

La vista és el sentit que ens permet percebre la llum i ens orienta sobre la mida,
la forma, el color, la distància, la posició i el moviment dels objectes que es trobin
en el nostre camp de visió. És un dels sentits més importants per conèixer el medi
del nostre entorn i poder-nos-hi relacionar.

Els òrgans receptors de la visió són els ulls, situats a la part frontal de la cara, a
sobre el nas, i protegits pels ossos del crani i de la cara.
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Anatomia i fisiologia de la vista

Per estudiar l’ull anatòmicament, distingirem la part del globus ocular i la part
òptica.

De fora a dins, el globus ocular està format per tres membranes: l’escleròtica, la
coroide i la retina:

• L’escleròtica és la membrana que constitueix la part blanca de l’ull i per la
seva cara anterior continua amb la còrnia i per la part posterior per la beina
del nervi òptic.

• La coroide conté els vasos sanguinis que irriguen la retina. El segment
anterior de la coroide és l’iris, que és la porció que dona color als ulls, i la
pupil·la, que és un orifici en la part central de l’iris per al pas de la llum.

• La retina té una estructura complexa i està formada bàsicament per diverses
capes de neurones interconnectades mitjançant la sinapsi. La llum que
incideix en la retina desencadena una sèrie de fenòmens químics i elèctrics
que finalment es tradueixen en impulsos nerviosos que són enviats cap al
cervell pel nervi òptic.

A la part òptica, perquè la llum arribi a la retina els raigs han de travessar diferents
medis, com són la còrnia, l’humor aquós, el cristal·lí i el cos vitri.

• La còrnia: és la part anterior i transparent de l’escleròtica que permet el pas
de la llum i que protegeix l’iris i el cristal·lí.

• El cristal·lí: és una lent que concentra les imatges sobre la retina.

• L’humor aquós: és un líquid que omple l’espai entre el cristal·lí i la còrnia.

La llum que entra per la part òptica es refracta en un punt de llum sobre la retina
on es produeix una imatge capgirada i més petita que l’objecte original. La retina
envia la informació d’aquesta imatge gràcies al nervi òptic cap a l’encèfal perquè
sigui interpretada (vegeu la figura 1.7).

Figura 1.7. Els òrgans receptors de la visió

Imatge: Paula González Llopis
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La cera que es forma en el
canal auditiu té la funció de
mantenir-lo net i humit.

Patologies de la vista

Els ulls, com a òrgan de la visió són alhora molt sensibles i hi ha moltes menes
de patologies que poden patir. Entre elles destaquem els problemes de refracció
de l’ull, en què la còrnia no enfoca correctament les imatges, cosa que produeix
una visió imperfecta en les persones que ho pateixen. A més, l’ull també pot patir
problemes causats per infeccions, traumatismes...

Les alteracions més rellevants són:

• La miopia: en aquesta alteració la imatge es forma abans d’arribar a la retina.
La causa és que el glòbul ocular és massa llarg.

• La hipermetropia: és una alteració contrària a la miopia, en aquest cas la
imatge es forma en un punt posterior a la retina. En aquest cas la causa és
un glòbul ocular curt.

• L’astigmatisme: és una alteració de la refracció de la llum causada per la no
uniformitat de la curvatura de la còrnia.

• La ceguesa: és la manca del sentit de la vista. D’entre les possibles causes
hi ha patologies molt diverses:

– Cataractes: és l’opacitat del cristal·lí i té tractament quirúrgic.

– Glaucoma: més freqüent a partir dels cinquanta anys, ocasiona el 12%
dels casos de ceguesa i té tractament especialment en les fases inicials.

– Degeneració macular associada a l’edat: es pot tractar però no curar.

– Retinopatia diabètica: es pot tractar però no curar.

– Malnutrició: associada amb altres conseqüències.

1.3.2 El sentit de l’oïda

El sentit de l’oïda ens permet detectar les vibracions que es produeixen al nostre
voltant. L’aparell receptor responsable d’aquest sentit és l’orella.

L’orella conforma els òrgans d’equilibri, el sistema vestibular i de l’audició, el
sistema auditiu.

Anatomia i fisiologia de l’oïda

Per estudiar el sistema auditiu en distingirem tres parts: l’orella externa, l’orella
mitjana i l’orella interna:

• L’orella externa: està composta pel pavelló auricular o orella i pel conducte
auditiu extern. En el conducte auditiu extern hi ha les glàndules productores
de cera. Entre l’orella externa i la mitjana hi ha la membrana timpànica.
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Timpà

El timpà, o membrana timpànica,
és autoregenerador i està format
per tres capes; en la part central

hi ha l’àrea vibrant activa en
resposta a un estímul sonor.

La malaltia de Menière, que
és una infecció de l’orella
interna, afecta l’equilibri.

Sordesa

La sordesa parcial,
independentment del grau de

pèrdua; també és coneguda com
a hipoacúsia; la sordesa

completa, que afecta una orella o
ambdues, s’anomena cofosi.

• L’orella mitjana: és on hi ha la cadena d’ossets que connecten la membrana
timpànica de l’orella externa fins a la finestra coclear, que és una altra
membrana de l’orella interna. Aquests ossets són: el martell, l’enclusa
i l’estrep (vegeu la figura 1.8). Aquesta cadena d’ossets té la funció
de transmetre les vibracions del timpà fins a l’oïda interna. També en
l’orella mitjana hi ha el canal d’Eustaqui, que és en part ossi i en part
fibrocartilaginós, que el manté en contacte amb la rinofaringe i manté una
pressió constant en l’orella mitjana.

• L’orella interna conté els òrgans de l’audició i de l’equilibri. Conté la còclea,
que és un conducte espiral (en forma de cargol), i en el seu interior hi ha
l’òrgan de Corti, que allotja un líquid (endolimfa) i unes setze mil cèl·lules
auditives amb pestanyes sensorials. A aquesta zona arriben les ones de
pressió transmeses per la cadena d’ossets i són traduïdes en els impulsos
nerviosos que recull el nervi auditiu i que es transmeten cap a l’encèfal.

El sistema vestibular és el responsable de l’equilibri i és determinat pel moviment
de l’endolimfa situada dins la còclea. En interrompre el sentit de l’equilibri es
produeixen marejos, desorientació i nàusees.

Figura 1.8. Anatomia de l’aparell auditiu

Imatge: www.xtec.cat

Patologies més freqüents de l’oïda

Les patologies més freqüents són:

• L’otitis mitjana: és la inflamació de la mucosa de l’orella mitjana. La causa
més comuna és una infecció.

• L’otoesclerosi: és una malaltia produïda per la rigidesa de la membrana
coclear.

• El vertigen: el vertigen representa un conjunt de símptomes, com rodament
de cap, pal·lidesa de vegades, nàusees, sudoració i taquicàrdia.
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• La sordesa: és la manca o afebliment de la capacitat auditiva. Hi ha dos
tipus de sordeses: sordeses de transmissió, per lesió de l’orella externa o
mitjana, i de percepció, per lesió coclear o nerviosa.

1.3.3 Els sentits de la pell (tacte, temperatura, dolor i pressió)

El tacte es troba principalment en la pell (vegeu la figura 1.9), en la qual hi ha
diferents classes de receptors que s’encarreguen de transformar els diferents tipus
d’estímuls de l’exterior en informació susceptible de ser interpretada pel cervell.
Els sentits de la pell són:

• El tacte en si, que permet definir qualitats dels objectes com la forma, textura
i duresa. Els principals receptors són els corpuscles de Merkel. Aquests
corpuscles es troben en abundància als polpissos dels dits.

• La temperatura, que es percep gràcies a receptors específics per al fred i la
calor. La transmissió de la percepció de temperatura es percep davant de
canvis tèrmics.

• La pressió, que és detectada pels corpuscles de Ruffini i l’estímul es genera
quan hi ha un canvi de pressió sobre una zona de la pell.

• El dolor, que és percebut per terminacions nervioses lliures de la pell. Un
estímul de la sensació de dolor és la destrucció de teixits.

Figura 1.9. Localització dels receptors sensorials de la pell

Imatge: Wikipèdia
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Les papil·les gustatives
també s’anomenen glàndula

gustativa pomarus.

L’anòsmia és la pèrdua del
sentit de l’olfacte.

1.3.4 El gust i l’olfacte

Gràcies al sentit del gust podem percebre diferents sabors com el dolç, el
salat, l’àcid i l’amarg. Els receptors del sentit del gust es troben a les papil·les
anomenades gustatives de la llengua (vegeu la figura 1.10) i per a cadascun
d’aquests sabors hi ha uns receptors específics que s’ubiquen en diferents zones
de la llengua.

Les papil·les gustatives es poden observar a simple vista, i són una espècie de
bulbs carnosos de diversos mil·límetres, i la majoria d’elles contenen uns botons
gustatius que tenen uns pèls microscòpics molt sensibles denominats cilis que
envien informació al cervell sobre el gust.

Figura 1.10. Llengua i papil·les gustatives

Imatge: Paula González Llopis

Per la seva banda, l’olfacte és el sentit responsable de detectar i processar les olors.
Els estímuls són les substàncies aromàtiques o odoríferes despreses dels cossos
volàtils. Les substàncies odorants són compostos químics volàtils transportats per
l’aire.

Aquest sentit està molt vinculat al sentit del gust perquè quan els aliments són
mastegats i paladejats alliberen substàncies volàtils que capta el sistema olfactiu
i envien senyals al cervell. Aquest les interpreta conjuntament amb les senyals
gustatives per tal de percebre’n el gust.

Les cèl·lules receptores de l’olfacte es troben a la mucosa nasal (vegeu la figura
1.11). Aquestes cèl·lules detecten les olors i envien l’impuls nerviós al bulb
olfactori i el nervi olfactori els transmet cap a l’encèfal. Es calcula que podem
distingir fins 10.000 olors diferents.
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Figura 1.11. Localització dels receptors sensorials del
nas

Imatge: www.xtec.cat
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Trobareu un recull dels
protocols que es tracten
en aquest apartat, a la
secció “Annexos” del web
del mòdul.

2. L’atenció en l’ancià

L’envelliment és un fenomen rellevant als països desenvolupats. Les millores en el
sistema sanitari i socioeconòmic fan que augmenti l’esperança de vida. Podem
dir que avui hi ha més persones de més de seixanta-cinc anys que infants i joves
de menys de quinze. També hem de tenir en compte el gran nombre de persones
més grans de vuitanta anys, l’envelliment de l’envelliment.

Aquesta realitat demogràfica l’hem de comprendre i afrontar com una gran
oportunitat. Les persones viuen més i la major part ho fa en unes condicions
físiques i psíquiques que els permeten gestionar la seva vida amb autonomia.
També hem de considerar, però, que a mesura que fem anys és més probable que
puguem trobar-nos en situacions de dependència que faran que necessitem l’ajuda
d’altres persones per fer les activitats de la vida quotidiana.

L’envelliment és un procés que succeeix al llarg de la vida i que va més enllà
d’una edat cronològica. Aquesta visió és trencadora en dos aspectes clau: d’una
banda, perquè implica adoptar una perspectiva nova del cicle vital de les
persones (naixement, infantesa, joventut, edat adulta, vellesa); i, d’una altra,
perquè es proposa una pedagogia de l’envellir, en el sentit de conscienciar sobre
la importància de viure saludablement per millorar les condicions d’aquest procés.

Així mateix, la doble vessant innovadora d’entendre la vellesa involucra un nivell
d’acció individual de les persones, i apel·la a la responsabilitat de cadascú sobre
la seva vida, i un nivell polític, ja que calen polítiques que afavoreixin l’accés a
una vida amb qualitat, és a dir, una responsabilitat social sobre l’envelliment de
la població.

En aquest sentit, les oportunitats de tenir una vida de qualitat, amb accés a
serveis bàsics com la salut, l’educació, el treball, el temps d’oci, entre altres, es
tradueixen en diferents possibilitats de fer-nos grans. Les possibilitats de gaudir de
benestar en la vida repercuteixen en les condicions físiques, socials, econòmiques
i culturals, i contribueixen a viure una vellesa més o menys saludable.

L’envelliment és un procés que
succeeix al llarg de la vida i que va
més enllà d’una edat cronològica
(imatge: Passion Leica).

2.1 Introducció a l’ancià; característiques generals de l’envelliment

L’aspecte central de l’envelliment és comprendre que es tracta d’un procés
que comença des del mateix moment del naixement; cal superar la idea que
l’envelliment és una etapa cronològica que s’inicia a partir dels seixanta-cinc anys.

El procés de l’envelliment és diferent d’una persona a una altra i no és uniforme,
ja que no tots els òrgans envelleixen al mateix temps. Per tant, és difícil considerar
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quan i a quina edat una persona és anciana. En aquest sentit, l’edat d’una persona
pot tenir diverses classificacions:

• Edat cronològica: anys passats des del moment del naixement.

• Edat fisiològica: determinada pel grau de funcionalitat i deteriorament dels
seus òrgans i teixits.

• Edat psíquica: és l’estat psíquic de les persones d’un grup d’edat determinat.

• Edat social: rol d’una persona en la societat en què es desenvolupa, en
relació amb la mitjana dels individus d’aquesta edat.

• Edat subjectiva: segons l’envelliment que experimenta la persona.

La vellesa no és una malaltia, és una etapa de la vida. Durant l’envelliment es
produeixen canvis importants als quals ens hem d’adaptar. Aquests canvis poden
ser:

• Biològics.

• Disminució de capacitats sensorials.

• Disminució d’algunes funcions orgàniques.

• Aparició d’algunes patologies que poden comportar incapacitat.

• Canvis en l’estatus social.

• Pèrdua de persones estimades.

Totes aquestes circumstàncies poden provocar inhibició social i un progressiu
allunyament d’activitats i relacions que havien estat importants per a la persona.
El desenvolupament com a persona comporta, a més del creixement, també fer
front a les pèrdues, els guanys, el canvi i l’adaptació. L’acceptació dels canvis que
es produeixen durant la vellesa hauria de portar-nos a una resposta adaptativa que
està vinculada a la maduresa emocional que la persona ha assolit durant la seva
vida adulta.

Els mecanismes de resposta adaptatius més freqüents són:

• Resistència: negació dels canvis i voler perllongar d’una manera excessiva
la joventut.

• Regressió: retorn a situacions de més dependència que caracteritzen altres
etapes de la vida.

• Angoixa: més freqüent davant de la proximitat del final de la vida.

• Acceptació: entendre la vida com una successió d’etapes, diferents les unes
de les altres, amb les seves particularitats.

Durant l’envelliment es poden donar tres tipus d’estratègies adaptatives:
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• Conèixer i prioritzar els objectius vitals importants.

• Utilitzar els recursos que tinguem al nostre abast per aconseguir-los.

• Compensar les nostres mancances buscant alternatives.

Durant l’envelliment hi ha diferents canvis: físics, psicològics, socials i econò-
mics. L’adaptació a les diferents circumstàncies i el fet d’acceptar-les pot facilitar
que visquem aquesta etapa amb millors condicions.

El concepte “envelliment actiu” proposa desenvolupar aquelles accions que ens
permeten mantenir l’autonomia personal i la independència a mesura que ens
fem grans. Per tal d’aconseguir aquesta fita, és necessari disminuir els riscos de
patir malalties, i mantenir un bon estat de salut físic i mental, com també poder
participar activament en la societat.

Alguns conceptes bàsics que s’han de tenir en compte pel que fa a la vellesa són:

• Gerontologia: ciència que s’ocupa d’estudiar tots els aspectes sanitaris,
socials i legals que afecten els ancians.

• Geriatria: ciència que s’ocupa del manteniment de la salut en la població
anciana, així com dels aspectes clínics de les malalties senils.

• Antropologia: estudia els aspectes socials i culturals relacionats amb l’ésser
humà, inclosos els ancians.

• Esperança de vida: mitjana d’anys que estima que viurà una persona
nascuda en un determinat moment i lloc i sotmesa a les taxes de mortalitat
específiques d’aquell mateix any.

2.2 L’envelliment: canvis biològics, psíquics i socials.

Hi ha persones que en envellir desenvolupen malalties freqüents en l’edat avançada
o pateixen el que anomenem síndromes geriàtriques, com ara les caigudes, la
incontinència urinària i el dolor crònic, entre d’altres.

En termes generals, les malalties, síndromes geriàtriques i altres condicions
que comporten discapacitat o dependència tenen conseqüències en la vida
de les persones, i també en la manera com aquestes es relacionen (xarxa
social). En aquest sentit, la persona viu canvis biològics, psíquics i socials.

Aquests canvis comporten la necessitat d’adaptar-se i poden ser viscuts de maneres
diverses. Poden afectar greument l’autoestima i causar molt malestar, o poden ser
afrontats amb actituds flexibles que permetin ressituar-se i donar un sentit a la nova
situació.



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà 44 Cures bàsiques d’infermeria en les últimes etapes

Entenem com a “canvis biològics” les modificacions que es produeixen en
l’organisme com a conseqüència del pas del temps. Els principals canvis biològics
són:

• Pèrdua de massa òssia i augment de la massa grassa (variació del pes
corporal i modificació de l’estatura).

• Alteracions en la pell i annexos cutanis (pèrdua d’elasticitat dels teixits,
aparició d’arrugues...).

• Alteració de la termoregulació (els ancians són especialment sensibles al
fred i calor).

• Alteracions en el sistema musculoesquelètic (desmineralització òssia, pèr-
dua de potència muscular...).

• Alteracions en el sistema cardiovascular (aterosclerosi...).

• Alteracions en el sistema digestiu (estrenyiment, disminució secreció de
saliva...).

• Alteracions en el sistema respiratori (emfisema...).

• Alteracions en el sistema genitourinari (hipertròfia prostàtica...).

• Alteracions en l’activitat sexual (disminució de la lubricació natural...).

• Alteracions en els òrgans dels sentits (presbícia, hipoacúsia...).

• Alteracions en el sistema vegetatiu (insomni, fatiga, palpitacions...).

Els canvis psíquics poden ser molt variables depenent dels hàbits que la persona
ha adquirit al llarg de la vida, del medi cultural i del nivell cultural. El principals
canvis psíquics són:

• Pèrdua del raonament abstracte.

• Pèrdua de la memòria recent.

• Disminució de la velocitat de reacció.

• Pèrdua d’atenció i concentració.

• Menor agilitat intel·lectual.

• Alentiment en el llenguatge.

Els canvis socials poden afectar a tres camps diferenciats:

• Com a persona individual: afrontament de la proximitat de la mort (accep-
tació, introversió, angoixa, trastorns depressius...).

• Com a pertanyent a un grup familiar: situació molt influïda si existeix
dependència en l’ancià.

• Com a part de la societat: cada vegada és més elevat el nombre d’ancians
que viuen sols (principalment en zones urbanes).
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i altres
prtotocols als annexos de la
unitat.

Taula 2.1.

PROTOCOL D’ASSESSORAMENT EN LA PRÀCTICA D’ACTIVITAT MENTAL

El TCAI pot facilitar consell a l’ancià per exercitar les funcions mentals.

OBJECTIU

• Assessorar de forma adient en aquestes funcions.

PROCEDIMENT

1. Parlar a l’ancià, estimular-lo perquè mantingui una conversa.

2. Animar l’ancià perquè participi en partides de cartes, dominó...

3. Estimular l’ancià a que mantingui o adopti noves aficions. Això mantindrà la seva ment activa.

4. Fer-lo partícip dels esdeveniments familiars.

5. És important que l’ancià mantingui les seves amistats i faci nous amics. La companyia el mantindrà ocupat i
evitarà el sentiment de soledat i depressió.

6. Fomentar el seu interès pels successos actuals a través de la ràdio, televisió, premsa...

7. Fer-li mirar la data en un calendari i recordar-li al llarg del dia.

8. Estimular-lo a que participi en activitats, domèstiques, del centre...

2.3 Serveis sociosanitaris

En l’atenció al pacient ancià, disposem de serveis diversos per garantir una atenció
adient en tot moment.

Les unitats d’hospitalització són:

• Unitat geriàtrica d’ingrés: per a pacients aguts que no poden ser atesos en
el seu domicili. Es calcula una estada d’unes dues setmanes.

• Unitats de mitjana estada: els pacients procedeixen tant de la unitat geri-
àtrica d’ingrés com d’altres serveis hospitalaris per tractar problemes de
recuperació funcional i de rehabilitació. Es calcula una estada de 40 a 50
dies.

• Unitats de llarga estada: per a pacients que necessiten cures contínues per
seqüeles de malalties neurològiques, demències avançades o pacients en
coma que no poden ser atesos adequadament al seu domicili.

• Hospital de dia: funcionament diürn per recolzar els serveis de teràpia
ocupacional i d’infermeria per completar la rehabilitació. Es calcula una
estada de 3 a 6 mesos.

Altres centres o sistemes de suport són:

• Equips d’atenció primària domiciliària i d’assistència geriàtrica domicilià-
ria: per a pacients que poden mantenir-se en el seu entorn i no es vol alterar
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els seu sistema de relacions, però necessiten cures d’infermeria (sondes,
úlceres, cures terminals...).

• Centre de dia: establiments oberts que presten serveis assistencials i
socioculturals i on es fomenten les relacions interpersonals.

• Residències per a ancians: són centres adreçats a persones ancianes en
situació de dependència.

• Llars protegides: llars que depenen econòmicament d’institucions locals o
regionals i acullen ancians que viuen de forma independent i s’ajuden entre
ells amb el suport d’equip sanitari i social.

• Associacions i clubs d’ancians: per a atenció social, suport emocional i
foment de la salut.

• Serveis d’ajuda a domicili: suport i ajuda perquè l’ancià pugui fer les
tasques habituals de la vida quotidiana.

• Teleassistència: fàcil d’utilitzar, aporta seguretat i independència a l’ancià
i tranquil·litat als familiars davant de qualsevol tipus d’emergència.

• Acolliment familiar: intercanvi entre ancians sols i amb domicili propi i
estudiants. Les dues parts es beneficien de la companyia.

• Serveis a domicili: menjar, bugaderia...

2.4 Valoració de les necessitats de l’ancià

Aquesta valoració es fa per conèixer les necessitats de la persona anciana i
planificar de manera adient les seves cures. Amb una acurada valoració podem
obtenir:

• Diagnòstic de nous problemes i/o patologies.

• Tractaments específics.

• Millors resultats funcionals, cognitius i socials.

• Reducció de serveis hospitalaris.

• Disminució de despesa sociosanitària.

• Planificació segons les necessitats de la persona atesa.

Per realitzar la valoració de l’ancià es poden utilitzar escales de valoració. N’hi
ha de diferents tipus en funció dels aspectes que quantifiquen: activitats físiques
de la vida diària, activitats instrumentals de la vida diària, valoració cognitiva,
valoració estat depressiu, valoració de caigudes, valoració del risc de patir úlceres
per pressió, valoració de la marxa i l’equilibri...
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Per a la valoració física farem una llista de problemes i/o patologies sobre la
base d’una història clínica i tenint en compte antecedents, diagnòstics, hàbits,
antecedents familiars...

La valoració funcional és per determinar quin grau d’independència/autonomia
s’aconsegueix en les activitats de la vida diària (AVD) i es centra en dues
valoracions:

• Valoració mental per recollir dades sobre l’estat cognitiu (confusió, demèn-
cia...), estat perceptiu (visió, audició i comunicació) i estat afectiu (ansietat,
agressivitat, depressió...).

• Valoració social per conèixer la capacitat de la persona de tenir cura de si
mateixa en el seu entorn.

2.5 Cures de l’auxiliar d’infermeria

Les cures són necessàries perquè la persona anciana se senti millor, tingui sensació
de benestar, incrementi l’autoestima i s’evitin complicacions. Les cures es
focalitzaran en l’autocura per afavorir la independència i controlar l’adaptació als
canvis que es van produint en l’ancià.

Per aconseguir aquest objectiu, prèviament hem d’obtenir informació sobre
diferents aspectes:

• Motiu de la consulta al departament de geriatria.

• Antecedents familiars.

• Antecedents personals.

• Tractament farmacològic.

• Hàbits alimentaris.

• Hàbits d’eliminació (digestiva i urinària).

• Exploració física.

• Confirmar dades obtingudes amb familiars propers.

Amb aquesta informació recollida, planificarem les cures i procediments que
durem a terme:

• Higiene: unitat del pacient adient, bona imatge i higiene personal i mante-
niment de la pell hidratada.

• Nutrició: dieta adequada.

• Eliminació: freqüència i tipus de l’eliminació digestiva i urinària.
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i altres
prtotocols als annexos de la

unitat.

• Regulació de la temperatura: control del fred i la calor.

• Administració de medicaments: via oral, rectal, tòpica...

• Recollida de mostres: orina, femta, sang i esput.

• Aparell locomotor: canvis posturals, mobilitzacions i ajuda en la deambu-
lació.

• Descans i son: ambient adequat i higiene del son.

• Oxigenació: fisioteràpia respiratòria, ventilació i oxigenació.

La finalitat de les cures és
aconseguir que la persona gaudeixi

d’una millor qualitat de vida.

Taula 2.2.

PROTOCOL DE MILLORA DE LES RELACIONS ENTRE ELS PROFESSIONALS SANITARIS I LA
POBLACIÓ ANCIANA

Els professionals sanitaris que es dediquen a l’atenció de la població anciana han d’adoptar unes conductes
adequades a les necessitats d’aquests pacients.

OBJECTIU

• Garantir el benestar i la comoditat de la població anciana.

PROCEDIMENT

1. Acceptar la persona tal com és, sense perjudicis ni crítiques.

2. Actuar de forma serena i competent.

3. Dirigir-se a l’ancià pel seu nom i tractar-lo de vostè, personalitzant la seva assistència tant com sigui
possible.

4. No fer servir vocabulari infantil per parlar, ja que pot minvar l’autoestima del pacient.

5. El professional sanitari s’ha de identificar pel seu nom i categoria.

6. Respectar la individualitat de l’ancià, ja que no tots són iguals.

7. Estar disponible per escoltar, donar suport i mostrar interès per les preocupacions del pacient.

8. Contestar les preguntes de forma senzilla i breu, per evitar confusions.

9. Mantenir el contacte visual i tàctil amb el pacient.

10. No elevar el to de veu.

OBSERVACIONS

• Tractar el pacient inconscient, com si estigués despert.
• Fer una acollida adient en el moment de l’ingrés en una institució sanitària.
• Establir un pla de cures diàries de forma sistemàtica, per proporcionar seguretat al pacient.
• Estimular l’ancià perquè intervingui en les seves cures.

2.5.1 Problemes de salut i malalties relacionades amb l’edat

Els problemes de salut i/o les malalties més comunes relacionades amb el procés
d’envelliment són:

• Malalties cardiovasculars

• Problemes dels sentits: visió i audició

• Depressió
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• Caigudes

• Deteriorament cognitiu

• Càncer

Malalties cardiovasculars

Les malalties cardiovasculars més freqüents en la gent gran són:

• Malalties del cor: angor, infart de miocardi i insuficiència cardíaca.

• Malalties del cervell: embòlia (ictus).

• Malalties de la circulació de les cames: arteriopatia perifèrica.

• Arrítmia: fibril·lació auricular.

A la vegada, caldrà tenir més cura amb els pacients ancians que presenten factors
de risc cardiovascular com són: tabaquisme, hipertensió, colesterol i diabetis.

Problemes dels sentits: visió i audició

Per disposar d’una bona visió cal que els nostres ulls i el cervell estiguin sans. Les
persones grans necessiten més llum per llegir, i poden experimentar enlluernament.
Al mateix temps, es va produint una pèrdua de la capacitat de percebre el color i
una pèrdua de sensibilitat al contrast. Sens dubte, el que genera més problemes
d’adaptació a les persones grans és l’agudesa visual, que ens permet identificar
les cares de les persones o llegir.

Els símptomes més freqüents en les persones grans, que afecten la visió, són els
següents:

• “Mosques flotants o volants”: veiem uns punts negres que es desplacen
quan movem els ulls. Si fa menys d’un mes que n’han aparegut, cal que
un oftalmòleg faci una revisió en el termini d’una setmana. Si fa pocs dies
que se’n perceben i van acompanyades de llumetes com llampecs, aleshores
la visita a l’especialista no es pot retardar més de 48 hores.

• Pèrdua de visió completa i transitòria de la visió d’un ull. Les persones
noten la pèrdua sobtada (en qüestió de segons) de la visió d’un sol ull,
que es recupera en pocs minuts. Aquesta situació sovint està causada per
una obstrucció de l’artèria que porta la sang a l’ull i, per tant, equival a
una embòlia. És molt important acudir el mateix dia a visitar el metge de
capçalera o les urgències de l’hospital.

• Començar a veure-hi tort amb un ull. Quan encara no s’ha perdut gaire
visió es recomana acudir a l’especialista (en menys d’una setmana) perquè
el tractament sigui més efectiu i útil.
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Les patologies oculars més freqüents en la tercera edat són:

• La síndrome de l’ull sec. És la presència d’unes molèsties oculars que les
persones descriuen com «tenir sorra o patir punxades a l’ull». S’han de
prendre mesures higièniques, com ara neteges de les pestanyes i parpelles
amb sabó neutre i aigua tèbia i, sovint, gotes per humidificar-lo.

• Alteracions a les parpelles. El més habitual és que la parpella es plegui
endins o que es despengi deixant part de la superfície de l’ull al descobert,
cosa que pot provocar infeccions cornials greus si no es corregeix quirúrgi-
cament.

• Hemorràgies a l’interior de l’ull. Són taques vermelloses ben delimitades
que generen pocs símptomes i que es produeixen per la ruptura de petites
venes i capil·lars.

• Vista cansada o presbícia. És la pèrdua de la capacitat d’enfocar els objectes
que se situen a prop nostre. La vista cansada sol fer-se evident per la
dificultat creixent d’enfocar les lletres quan llegim. La manera més habitual
de compensar la vista cansada és usant ulleres.

• Cataracta. És la causa més comuna de pèrdua de visió en la tercera edat.
Consisteix en la pèrdua de transparència del cristal·lí. El tractament de la
cataracta és quirúrgic.

• Trastorns oculars que amenacen la visió: glaucoma crònic (afectació del
nervi òptic) i retinopatia diabètica.

Els factors de risc cardiovascular són: tabac (predisposa a patir cataracta i, el que
és més important, degeneració macular associada a l’edat (DMAE), que fa malbé
la part central de la retina), alcohol (la ingesta elevada també pot donar lloc a una
lesió molt greu dels nervis dels ulls i ocasionar una disminució molt acusada de
la visió) i diabetis (produeix la retinopatia diabètica).

Per a la prevenció dels problemes de visió, cal tenir en compte una aportació
nutricional equilibrada, per mantenir en bon estat les estructures de l’ull, i una
lubricació correcta.

Quant a l’audició, cal saber que aquesta es perd gradualment amb l’edat i és
normal trobar persones grans amb dèficits auditius. La pèrdua auditiva pot suposar
una limitació física i de les relacions socials. Una de les principals causes de les
queixes auditives de les persones grans és la presbiacúsia, que en el 90% dels casos
es deu a la pèrdua de l’audició sensitiva neural i apareix per factors relacionats amb
l’edat, malalties i agents que lesionen l’oïda. Aquesta síndrome provoca que les
paraules se sentin com apagades, i resulta difícil entendre la conversa, sobretot
amb soroll de fons.

Pel que fa a la prevenció dels problemes auditius, cal saber que la pèrdua d’audició
no es pot prevenir; només és possible fer-ne una prevenció primària quan aquest
dèficit el provoca l’excés de soroll. Per això, seria una mesura preventiva limitar
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l’exposició al soroll ambiental. Un dels mètodes més eficaços per resoldre els
problemes d’audició quan el pacient necessita amplificació del so és l’audiòfon.

Recomanacions per comunicar-se correctament amb persones amb dèficit auditiu

• Parlar de cara a l’interlocutor en un ambient ben il·luminat.

• Parlar clarament i a poc a poc, sense cridar.

• Repetir les frases incompreses evitant els sons d’alta freqüència.

• Evitar el soroll de fons o reduir-lo.

• No tapar-se la boca ni mastegar mentre es parla.

• Preguntar a l’interlocutor com podem facilitar-li la conversa.

• Escriure el tema de la conversa en un paper.

Depressió

La depressió és un trastorn que afecta bona part de les persones grans. Cal no
confondre la depressió amb la presència de símptomes que poden aparèixer com a
conseqüència o reacció a determinades pèrdues, personals o de salut. La depressió,
com a malaltia, sol començar de manera lenta i solapada.

Els símptomes de la depressió són:

• Sentir-se trist, buit/da, desesperançat/da la major part del dia. Aquest estat
d’ànim no es modifica per les circumstàncies del seu entorn.

• Desinterès per activitats o situacions de les quals normalment la persona
gaudia, tant de les aficions com de les relacions interpersonals.

• Sensació de fatiga o que tot requereix molt d’esforç, així com malestar físic.

• Estar-se al llit o quedar-se tirat al sofà bona part del dia.

• Disminució o augment de les hores de son. En el cas que la persona dormi
moltes hores, es desperta cansada i en pitjors condicions físiques que quan
va anar a dormir.

• És habitual la pèrdua o guany significatiu de pes sense fer dieta, o la
disminució o augment de la gana.

• Prendre decisions habituals de la vida quotidiana es converteix en una tasca
complicada per la dificultat per concentrar-se.

• Pèrdua de memòria que a vegades es pot confondre amb demència, o pot
ser-ne l’inici.

• Les idees de culpa són freqüents, com també l’autoavaluació negativa de la
utilitat personal o identificar molts defectes en si mateix.
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• Pensaments recurrents de mort, ideació suïcida o intents de suïcidi. També
és important el tema del suïcidi en persones grans amb depressió, ja que
entre els factors de risc hi ha la soledat i l’edat avançada, la pèrdua de la
parella, l’empitjorament de l’estatus socioeconòmic o del rol familiar. En
aquestes circumstàncies, pensaments com ara «Fins aquí he arribat», «Ja en
tinc prou...», «Ja n’estic cansat...» prenen una rellevància especial que ha
d’alertar les persones que envolten la persona gran i els professionals.

Els factors de risc de la depressió són: una xarxa social nul·la o escassa i la
solitud.

Aspectes que cal considerar per prevenir la depressió:

• Reconstruir al màxim la xarxa social o sociofamiliar.

• Vinculació adequada amb el seu metge d’atenció primària, o el geriatre.
Cal tenir present que l’especialista en els problemes de salut mental com
la depressió és el psiquiatre, a qui el metge de família ha de consultar
davant d’una depressió greu. Com més aviat és diagnosticat el pacient
pel seu metge, més possibilitats té d’arribar a la remissió clínica. El
diagnòstic també aclarirà si es tracta d’un trastorn neurodegeneratiu, ja
que, per exemple, la malaltia d’Alzheimer i la de Parkinson comencen amb
manifestacions d’estat d’ànim depressiu. Això no vol pas dir que l’inici dels
símptomes depressius a l’edat avançada sigui amb freqüència l’inici d’una
demència, però sí que és molt important tenir-ho en compte per evitar que
símptomes com la tremolor, la pèrdua de facultats cognitives (rendiment
intel·lectual) o les caigudes inexplicables passin desapercebudes.

• Distreure’s, és a dir, dedicar temps a l’oci, sol ser positiu i afavoreix el con-
tacte amb els altres i trobar companyia, i permet refer vincles personals, com
ser apreciat i refermar les potencialitats pròpies. Associar-se, apuntar-se a
activitats grupals o interaccionar amb més gent en associacions són formes
d’activar-se aconsellables en l’edat avançada. Mereix un reconeixement
especial tot el que fa referència a activitats de voluntariat, per les bones
sensacions que dona tornar a tenir un paper socialment actiu. Així mateix,
l’augment de la religiositat, present en una desena part de la gent gran, pot
ser adaptatiu en situacions vitals molt negatives que impliquin resignació.

• Hàbits de vida saludables: sempre és positiu practicar exercici físic, com
caminar o passejar.

• Dieta equilibrada.

Caigudes

Les caigudes poden tenir, com a conseqüència, contusions i fractures que poden
comportar un ingrés a l’hospital, una operació, perdre mobilitat, ingressar en una
residència o, fins i tot, la mort.
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Caure a casa pot comportar quedar-se hores sense poder avisar ningú, fet que pot
ocasionar una deshidratació, pneumònia i retard en el tractament de les lesions.
Hi ha casos en què, tot i que aparentment no hi hagi conseqüències, poden haver-
hi seqüeles psicològiques, i és molt freqüent que augmenti la por de la persona a
tornar a caure. D’això en diem la síndrome postcaiguda.

Quan la persona cau, canvia el seu comportament i les seves actituds, i redueix
l’activitat. La caiguda també pot ocasionar que la família sobreprotegeixi la
persona i, pensant en la seva seguretat, no li deixin fer algunes coses. Això, que
es fa amb la intenció d’evitar més caigudes, pot causar que la persona no recuperi
la seva habilitat per fer les seves activitats quotidianes. Per això es recomana,
amb precaució, animar la persona perquè reprengui les activitats que abans feia.
En el cas concret de les fractures de maluc, solen coincidir dos factors: un de
predisposició (per exemple, l’osteoporosi) i un altre de precipitació (per exemple,
les caigudes).

Dintre dels factors de risc en les caigudes de les persones grans, tenim dos grups:

• Factors individuals: haver tingut una caiguda prèvia, marejos (disminució
sobtada de la pressió arterial, deshidratació per diarrea, febre, per aixecar-
se massa ràpidament després d’haver estar assegut o estirat, o per l’ús
de determinats medicaments), hipotensió postural (disminució de pressió
arterial causada per canvi de postura, quan després d’estar estirats volem
seure o aixecar-nos, problemes auditius, problemes visuals, alteracions
de l’equilibri, algun tipus de deteriorament cognitiu (demència vascular,
malaltia d’Alzheimer...), osteoporosi (els ossos són més fràgils i, per tant, hi
ha més probabilitats de patir alguna fractura), sarcopènia (pèrdua de massa
muscular que comporta una pèrdua de la força).

• Factors externs relacionats amb les condicions de l’entorn: tant de l’espai
públic com del privat.

Consells perprevenir caigudes en persones grans:

• Adaptació de l’entorn: retirar obstacles en llocs de pas, retirar o fixar a terra
les catifes, una bona il·luminació, posar agafadors o seients a la dutxa, tenir
cura amb les zones de la cuina que rellisquen, disposar d’una barana a les
escales, usar un bastó i dur el calçat adequat per anar pel carrer...

• Utilitzar calçat adequat: a casa és recomanable dur sabates tancades, i al
carrer no dur sabates amb taló ni gaire baix ni gaire alt.

• Corregir els problemes visuals amb ulleres.

• Fer una intervenció quirúrgica si hi ha cataractes.

• Exercici físic d’equilibri específic per reduir el risc de caure.

• Ajudes tècniques per caminar: bastons, caminadors...

• Una dieta variada i rica en proteïnes.
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Deteriorament cognitiu

Entenem per deteriorament cognitiu la pèrdua de les funcions cognitives relaci-
onades amb la memòria, l’atenció i la velocitat de processament, i a més és un
dels primers passos per desenvolupar demència; aquesta afecta de forma severa
la memòria, el pensament, l’orientació, la comprensió, el càlcul, la capacitat
d’aprenentatge, el llenguatge i el judici.

Moltes vegades, amb el deteriorament de les funcions cognitives apareix també
una pèrdua del control de les emocions, del comportament social o de la motivació.
La demència la causen diverses malalties i lesions que afecten el cervell, com la
malaltia d’Alzheimer o els accidents cerebrovasculars, i és una de les principals
causes de discapacitat i dependència entre les persones grans.

Hi ha una sèrie de condicions i hàbits que poden augmentar la probabilitat que les
nostres capacitats cognitives es deteriorin, com els factors de risc vascular, que
ja hem comentat, la hipertensió arterial, la diabetis, el tabac, l’obesitat, així com
la depressió i els factors relacionats amb la forma de vida, com la inactivitat física
i les dietes poc saludables.

Per prevenir el deteriorament cognitiu cal: una alimentació saludable i variada,
activitat física continuada, fer exercicis mentals, mantenir les relacions socials...

Càncer

El càncer és un procés incontrolat de creixement i disseminació de les cèl·lules.
Pot aparèixer pràcticament a qualsevol lloc del cos. Una característica definitòria
del càncer és la multiplicació ràpida de cèl·lules anormals que s’estenen més enllà
dels seus límits habituals i poden envair parts adjacents del cos o propagar-se a
altres òrgans, un procés que es denomina metàstasi.

Els factors de risc del càncer són: tabac, falta d’activitat física, no seguiment de
dieta equilibrada, consum d’alcohol i les radiacions solars.

2.6 Aspectes que cal tenir en compte en la vida diària dels ancians
autònoms

Hem de respectar els costums o hàbits dels ancians, si no malmeten la seva salut, ja
que amb l’edat l’adaptació a noves situacions és més dificultosa. Hem de mantenir
els ancians integrats en el seu entorn, i afavorir una vida activa, amb el major grau
d’autonomia i independència possible.

El grau d’autonomia és la capacitat de la persona per decidir per si mateixa
la seva conducta, mentre que el grau de dependència és la necessitat o no
d’assistència per realitzar les activitats diàries.
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La major part de les persones grans mantenen bons nivells de salut i de capacitat
per continuar amb una vida autònoma. Malgrat això, a mesura que les persones es
fan grans és més probable que arribin a desenvolupar una situació de dependència,
que farà que necessitin ajuda d’una altra persona per a la seva vida quotidiana.

A causa de la relació entre dependència i edat, no és estrany que sovint es consideri
que la dependència afecta només les persones grans. Tot i això, hem de tenir en
compte que la dependència pot aparèixer en qualsevol moment de la vida i no és
exclusiva de les persones grans.

També cal afegir que una persona pot arribar a una edat avançada amb bona salut
i, de fet, això és així en bona part dels casos. Cal també considerar que és possible
prevenir la dependència promovent hàbits de vida saludables i vivint en un
entorn favorable.

2.7 Prevenció de la dependència

Una persona és dependent quan necessita l’ajuda d’una altra persona per fer les
activitats quotidianes. La dependència pot ser de diferents tipus i pot tenir causes
molt diferents.

Hi ha persones que tenen limitacions físiques, és a dir, que tenen problemes per
anar d’un lloc a l’altre o per moure determinades parts del cos, per exemple, a
causa d’una paràlisi o de la pèrdua de força. Pot ser que necessitin que una altra
persona els doni el menjar, els renti o els acompanyi d’un lloc a l’altre, ja que elles
soles no ho poden fer.

Altres persones tenen problemes mentals, com pèrdues de memòria, d’orientació,
de comprensió..., que poden ser deguts a una demència, com la malaltia d’Alzhei-
mer. Aquestes persones sovint tenen la mobilitat i la força adequades, però els
falta iniciativa, no recorden com fer les coses o no les fan d’una manera adequada
o coherent. Per exemple, poden necessitar que se’ls digui que s’han de canviar de
roba perquè no comprenen la necessitat de fer-ho i poden necessitar que se’ls vagi
recordant l’ordre dels passos que han de seguir.

També hi ha persones amb problemes de visió, que necessiten una assistència
especial. Per exemple, poden necessitar que se’ls posi el menjar i la beguda a la
taula i que se’ls talli la carn per poder menjar soles.

Pel que fa a la durada en el temps, la dependència pot ser:

• Transitòria: la persona necessita l’ajuda d’una altra persona per menjar,
beure, vestir-se... com a conseqüència, per exemple, d’un accident o una
caiguda en un determinat moment de la seva vida, però es tracta d’una
situació reversible.

• Permanent: la persona necessita l’ajuda d’una altra persona, com a
conseqüència, per exemple, d’una hemiplegia per una embòlia cerebral o
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d’una demència, la qual cosa fa que es tracti d’una situació de per vida. En
cas que la dependència sigui permanent, les persones es poden beneficiar
de determinades ajudes que dona l’Administració.

Parlem de com es pot prevenir la dependència promovent estils de vida saludable
i entorns favorables. L’estil de vida depèn dels nostres hàbits. Sempre estem a
temps de poder-lo variar i adequar-lo a les nostres necessitats de salut.

Els puntals d’un estil de vida saludable són:

• Activitat física: caminar, pujar escales, ballar... La fórmula de trenta minuts
d’activitat cada dia ens ajuda a tenir millor salut.

• Alimentació saludable: la dieta mediterrània ens garanteix una alimentació
equilibrada i variada. Cada dia hem de menjar cinc racions de fruites i
verdures.

• Salut: n’hem de tenir cura, de la física i de la mental, vigilant els nivells de
colesterol, la pressió arterial i el sucre en sang, i també podem participar en
els programes de detecció precoç del càncer o del deteriorament cognitiu.

• Seguretat: evitar els accidents, els domèstics i els que podem patir pel carrer.

• Relacions socials: participació en activitats grupals. Garantir una bona
xarxa social.

2.7.1 Activitat física

L’exercici físic té un efecte preventiu, en primer lloc, sobre el desenvolupament
de moltes malalties, especialment de les cardiovasculars (la primera causa de
mortalitat), però també sobre les limitacions funcionals que una discapacitat
adquirida amb l’edat pot provocar sobre la vida diària, que causen situacions de
dependència, i fan que la persona necessiti l’ajuda d’una altra per poder fer les
activitats quotidianes.

L’efecte de l’exercici físic se suma al de la resta d’hàbits que determinen l’estil
de vida saludable. Així doncs, les persones que s’alimenten de manera saludable,
que es mantenen mentalment actives, que prenen moderadament alcohol i que no
fumen, si a més fan exercici físic, tindran encara més probabilitats de viure més
anys i de fer-ho en millors condicions. Entre els seus beneficis específics trobem:

• Millores físiques: millora de la condició cardiovascular i respiratòria,
reforçament de la musculatura i de la densitat òssia, alentiment del procés de
disminució de l’equilibri i de la coordinació motora associats a l’edat i, per
tant, reducció del risc de patir caigudes i millores cognitives: concretament,
millora la memòria, l’atenció i la concentració. També disminueix el risc
de patir deteriorament cognitiu.
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• Millores psicològiques: millora l’estat d’ànim, redueix l’ansietat, la por i la
sensació de solitud, augmenta la confiança en un mateix i produeix sensació
de benestar, disminueix els trastorns del son i permet treballar la superació
personal, i conèixer el nostre cos.

• Millores en les relacions socials: facilita les relacions amb altres persones i,
per tant, augmenta i millora la nostra xarxa d’amistats i redueix el risc d’aï-
llament social i ens ofereix un ampli ventall de possibilitats d’interaccionar
amb d’altres tot fent activitats diverses.

Les millores que hem exposat produeixen, en conseqüència, altres beneficis:

• Prevenció de malalties cròniques, especialment: hipertensió arterial, tras-
torns metabòlics com la diabetis mellitus i la hipercolesterolèmia, malalties
cardiovasculars, càncer, malalties respiratòries i osteoporosi.

• Prevenció de la discapacitat adquirida o de les limitacions de les capacitats
funcionals que apareixen amb l’edat i, com a conseqüència, de la dependèn-
cia o necessitat d’ajuda en activitats de la vida diària.

• Augment de la longevitat, disminució de la mortalitat.

Fer exercici aporta una gran quantitat de beneficis, ja que millora moltes de
les habilitats físiques, psíquiques i socials. Proporciona una millora de la
qualitat de vida relacionada amb la salut física i amb la vida social i aporta
benestar psicològic. Per tant, aporta una millora global a la persona, una
vida més llarga, lliure de malalties i de discapacitat.

Recomanacions respecte a l’exercici físic en el pacient ancià:

• Molts dels beneficis només s’aconsegueixen fent exercici amb regularitat i
durant llargs períodes de temps. És important que la pràctica esdevingui un
hàbit.

• L’exercici aporta beneficis múltiples, per això es recomana combinar-ne
diferents tipus.

• L’inici ha de ser gradual. Es necessita un període de condicionament de 3
a 6 setmanes durant les quals l’exercici ha de ser de baixa intensitat i curta
durada.

• Cada sessió s’ha d’estructurar en les fases següents: preescalfament, escal-
fament, increment de l’activitat física i retorn al ritme normal.

• Cada vegada és més comú l’ús d’equipaments, estris i aparells específics
per fer exercici, i el seu ús pot estar justificat. Però cal cuidar les postures
que adoptem per no lesionar-nos.

• L’exercici no ha de causar mai dolor.
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• Al final de l’exercici és molt recomanable relaxar les articulacions i la
musculatura mobilitzant sense esforç les parts del cos que s’han treballat:
fent petits salts, rotacions de cap, de pelvis i de tronc...

• També, per acabar la sessió, pot ser molt gratificant fer uns minuts de rela-
xació general en una posició de repòs, estirats, concentrats en la respiració
i percebent els canvis corporals que ha produït l’exercici.

• La roba còmoda és crucial per fer exercici.

• El calçat adient resulta essencial tant per evitar sobrecàrregues i lesions en
turmells i genolls com per evitar caigudes durant l’activitat.

• Cal mantenir-se ben hidratat: hem de beure aigua abans i després de fer
exercici i, si és possible, també durant l’activitat.

• Durant l’exercici, és molt important coordinar el ritme del moviment amb
el de la respiració per optimitzar l’esforç.

• Per poder adaptar l’activitat física a les nostres condicions personals és molt
recomanable ser assessorats pel metge de família, que coneix el nostre estat
de salut general.

En qualsevol edat, l’activitat física és
un factor imprescindible per assolir

una bona qualitat de vida.

Les persones que no fan exercici i volen començar a fer-ne, és imprescindible que
consultin prèviament el metge per evitar problemes secundaris, sobretot si tenen:
diabetis mellitus, patologia cardiovascular, especialment si hi ha símptomes
recents, altres malalties cròniques menys greus (problemes a les cames, com
artrosi o artritis, úlceres, hèrnia inguinal...), cirurgia prèvia de maluc i problemes
oculars (antecedents d’hemorràgia o de despreniment de retina, cirurgia ocular
recent...).

La pràctica d’exercici físic requereix que prenguem precaucions i mesures de
seguretat, especialment les persones grans s’han de fer revisions periòdiques que
incloguin la prova d’esforç, en cas que es comenci a fer exercici a partir dels
cinquanta anys.

La motivació per realitzar exercici físic és un aspecte clau tant per començar com
per continuar fent exercici. Ens pot ajudar a:

• Relacionar-nos amb altres persones que ja en fan.

• Conèixer els beneficis que pot tenir el que anem a fer.

• Practicar exercici en grup o, almenys, en companyia d’una altra persona pot
ser molt gratificant, però també fer-ne sol pot donar-nos un espai per estar
amb nosaltres mateixos.

• Marcar-se objectius i reptes concrets i realistes per anar aconseguint noves
fites.

• Valorar i fer balanç dels progressos aconseguits.
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• Pensar què ens aporta: si ens fa sentir bé i en quins aspectes, si ens ha
augmentat l’autoestima, quins canvis notem en com ens sentim, organitzar
l’activitat en la nostra rutina diària...

Taula 2.3.

PROTOCOL D’ASSESSORAMENT EN LA PRÀCTICA D’ACTIVITAT FÍSICA

El TCAI pot facilitar consell a l’ancià per fer exercici físic.

OBJECTIU

• Assessorar de forma adient per a la pràctica d’exercici físic.

MATERIAL NECESSARI

• Roba adient
• Calçat adient

PROCEDIMENT

1. Identificar l’activitat física més aconsellable a cada persona. Els esports més aconsellables són: marxa,
carrera, ciclisme, natació, golf i pesca. Han d’evitar-se els esports de contacte.

2. Indicar que la pràctica s’ha de fer de forma constant, almenys tres vegades per setmana, i uns quaranta
minuts per sessió. Iniciar la pràctica física en sessions de quinze minuts la primera setmana, per arribar als
quaranta minuts en un mes.

3. Sempre que hi hagi fatiga, s’ha de descansar.

OBSERVACIONS

• S’ha de fer una revisió mèdica prèvia per comprovar l’estat de salut i rebre recomanacions individualitzades.
• És aconsellable que la persona anciana mantingui el seu pes ideal.

2.7.2 Alimentació saludable

L’alimentació saludable consisteix a combinar tots els grups d’aliments per
aconseguir un equilibri que ens asseguri una bona aportació de nutrients i, per
tant, ha de ser variada, agradable i en quantitat suficient. Totes les persones,
des que naixem, hem de cobrir amb l’alimentació les necessitats nutricionals i
energètiques que permetin que l’organisme funcioni correctament.

L’alimentació saludable ha de ser variada, agradable i en quantitat suficient,
adaptant les racions a cada etapa de la vida.

Algunes recomanacions respecte a l’alimentació són:

• És millor menjar menys quantitat en cada àpat, però fer-ho diversos cops
al dia, ja que així l’organisme assimila millor els aliments. Així doncs, es
recomana fer cinc àpats: esmorzar, mig matí, dinar, berenar, sopar, ressopó
(en alguns casos).

• Incloure en la dieta diària tots els grups d’aliments.

• No oblidar les racions d’aigua i acostumar-se a beure’n sense tenir set.

• Comptar amb la ingesta diària de lactis per assegurar l’aportació de calci.
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• Complir amb les racions de fruita i verdura.

• Per tal de no patir dèficits vitamínics, cal fer una dieta variada i menjar una
quantitat suficient en cada àpat.

Taula 2.4.

PROTOCOL DE CURA I AJUDA EN L’ALIMENTACIÓ

Ajudar el pacient a alimentar-se per aconseguir una nutrició i hidratació adients.

OBJECTIU

• Ajudar el pacient que no pot alimentar-se sense ajuda parcial o total.

MATERIAL NECESSARI

• Vaixella, safata, tovallons...
• Taula amb altura adient
• Dieta correcta
• Pitets o protectors d’un sol ús

PROCEDIMENT

1. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

2. Comprovar que la dieta és la correcta.

3. Informar el pacient.

4. Procurar un ambient de tranquil·litat.

5. Col·locar el pacient en postura còmoda i protegir la roba perquè no s’embruti.

6. Rentat de mans del pacient.

7. Presentar el menjar ni calent ni fred.

8. Col·locar la safata a la taula a l’altura precisa.

9. Supervisar la ingesta o ajudar a tallar, pelar, agafar els coberts, netejar-se, beure... si cal. Donar de menjar
al pacient quan sigui incapaç de fer-ho sense ajuda.

10. Retirar la safata.

11. Revisar el que s’ha menjat el pacient.

12. Neteja de boca i mans una vegada finalitzada la ingesta.

13. Col·locar el pacient còmodament per afavorir la digestió.

14. Rentar-se les mans.

15. Anotar la ingesta que ha fet el pacient.

OBSERVACIONS

• El menjar s’ha de presentar en recipients tapats.
• Tenir en compte, en tot moment, les mesures d’higiene.
• El pacient no s’ha d’allitar immediatament després de menjar.
• Si el pacient presenta dèficit visual, informar de la distribució de la safata i ordre dels plats.

2.7.3 Salut, seguretat i relacions socials

En l’edat anciana hem de fer controls periòdics de salut i tenir en compte que el
nostre metge ens pot recomanar vacunes concretes com, per exemple, la vacuna
antigripal.
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Per altra banda, aconseguirem una major seguretat de la persona anciana si
vigilem diferents aspectes, com ara:

• Disminuir el risc de caigudes.

• Evitar els accidents domèstics: protegir el domicili de risc d’incendis,
intoxicacions...

• Evitar accidents de trànsit.

És fonamental entendre que l’envelliment actiu és un procés que comença des
del moment mateix del naixement: envellim cada dia. No és, doncs, una etapa
cronològica que comença a partir dels seixanta-cinc anys, sinó un itinerari evolutiu
amb diferents parades.

L’evolució està íntimament vinculada al canvi, i en l’etapa de la maduresa la
persona ha de fer front a canvis importants en les seves relacions socials. Entre
els canvis que tenen a veure amb el rol social, el de la jubilació pot ser viscut
per la persona com una gran pèrdua, però també com una oportunitat de fer nous
aprenentatges.

També hi ha canvis en el rol familiar, perquè si en alguns moments hem pogut
ser claus a l’hora de cuidar altres persones, a mesura que anem fent anys això
és més difícil. Les relacions socials sempre són un donar i un rebre. L’equilibri i
l’adaptació d’aquestes dues realitats farà que ens sentim bé amb nosaltres mateixos
i amb el nostre entorn.

A vegades podem relacionar infància i vellesa amb dependència, i joventut i
maduresa amb independència. Aquesta equació no és pas tan senzilla, perquè
tots formem part d’una societat en què ens relacionem i interactuem. Els lligams
emocionals, familiars i socials ens fan pensar en un altre terme, la interdependèn-
cia, que implica que tots som dependents i tenim la responsabilitat de compartir
amb els altres.

La interdependència suposa rebre i donar suport de diferent tipus:

• Emocional (afecte, confiança...).

• Cognitiu (intercanvi d’opinions, informació...).

• Instrumental (desplaçaments, tasques domèstiques...).

• Material (roba, diners, allotjament....).

Les persones a les quals podem demanar ajuda i suport són el capital social de
què disposem, un capital que hem de construir i alimentar durant tota la vida. És
com un pla d’estalvi. Cal que hi anem invertint sempre. El capital social també és
interdependent, depèn de nosaltres i dels altres.
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El capital social està format per la família, els amics, els veïns i els
companys de feina. És molt enriquidor per a tots tenir relacions amb
persones de diferents edats. Les relacions intergeneracionals ens aporten
coneixement, innovació i lligams emocionals, i ens fan sentir a tots
necessaris i protagonistes, perquè continua sent una relació de donar i rebre.

Actualment hi ha moltes experiències d’activitats intergeneracionals:

• Aprenentatge de noves tecnologies (els més joves ensenyen a les persones
grans el potencial d’aquest instrument de comunicació).

• Relats de contes i de narracions tradicionals (els més grans expliquen temes
de cultura tradicional als més joves).

La gran institució social continua sent la família, que facilita l’ajuda, la protecció,
l’educació en valors, la socialització, la cooperació i el benestar dels seus membres.
En aquest sistema social també es dona constantment el binomi de donar i rebre,
de cuidar i ser cuidat. El concepte de família també ha evolucionat amb el pas del
temps. Tenim molts models diferents de família, però el seu paper socialitzador i
de preocupació pel benestar dels seus membres continua sent rellevant.

Els canvis en els models familiars, la vida en entorns urbans i la situació de crisi
econòmica poden comportar uns riscos que afecten les persones grans, entre els
quals en destaquem tres:

• Les persones grans viuen soles.

• Els vincles familiars poden ser més dèbils.

• Dificultats de poder conciliar vida familiar i laboral.

Cada vegada és més freqüent que persones grans visquin soles. La soledat és un
estat subjectiu, perquè no tothom la viu igual. No és el mateix estar sol que sentir-
se sol. Podem trobar-nos dins d’un grup i sentir-nos sols. També podem estar sols
i sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Per tant, el que és important és si la soledat
és volguda o forçada.

No és el mateix la soledat que l’aïllament social. Podem viure sols i mantenir
relacions socials amb altres persones del nostre entorn. En canvi, aïllament social
és pobresa de contactes personals i manca de suport social. Les relacions socials
fan possible que continuem sent part activa de la societat en què vivim.

Taula 2.5.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DE CASOS DE MALTRACTAMENT

El maltractament és l’acció única o repetida, o la manca de resposta apropiada que té lloc dins de qualsevol
relació on hi hagi una expectativa de confiança i la qual produeixi dany o angoixa a una persona anciana.

OBJECTIU

• Detectar qualsevol situació de maltractament.
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Taula 2.5 (continuació)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DE CASOS DE MALTRACTAMENT

PROCEDIMENT

1. Observar diferents indicadors de sospita de maltractament.

2. Una vegada detectat el maltractament, garantir la seguretat de la persona anciana.

3. Comunicar el fet a les institucions pertinents.

4. Descriure amb exactitud tot el que té relació amb el cas.

5. Valorar l’actitud de l’ancià davant la situació de maltractament.

OBSERVACIONS

• El TCAI ha de saber observar les manifestacions en casos de maltractament: contusions, fractures,
deformitats, malnutrició, falta d’higiene, mal ús de la medicació, trastorns afectius...

• Els factors de risc que pot presentar la persona anciana són: grans incapacitats, deteriorament cognitiu i
aïllament social.

• Hi ha diferents tipus de maltractament: maltractament físic, maltractament, psicològic, negligència o
abandonament, abús social i abús sexual.
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3. L’atenció al pacient terminal

La malaltia terminal pot presentar-se a qualsevol edat, però és en geriatria on
amb més freqüència apareixen situacions irreversibles que condueixen a la mort.
Actualment, l’esperança de vida mitjana ha augmentat, amb la qual cosa s’ha
perllongat la vida de persones en situació de malaltia, cosa que fa anys no hauria
estat possible.

Cada dia hi ha més interès per les cures pal·liatives, l’atenció en el morir.
L’agonia, així com la mort, impliquen processos d’adaptació singulars per a la
persona, la seva família i els cuidadors. Morir és un acte individual, condicionat
per totes les particularitats de la persona i del seu entorn (valors, creences,
experiències vitals...). La manera com s’afronti la mort conduirà a l’acceptació
o no, en funció, entre altres aspectes, de la personalitat de l’individu i de les cures
integrals que rebi.

L’atenció al pacient amb malaltia terminal i a la seva família s’ha convertit en una
prioritat per a les organitzacions sanitàries. L’abordatge del sofriment, plantejat
com a objectiu assistencial, constitueix el propòsit de l’atenció pal·liativa i és un
indicador del grau de maduresa d’una societat. Les cures pal·liatives afirmen la
vida però accepten la mort com una cosa inevitable. Els seus objectius són el
benestar i la qualitat de vida.

Néixer i morir són moments del
procés natural i biològic de tot
individu (Imatge: Marqus).

El final de la vida és una etapa més del cicle vital i, per tant, ha d’acceptar-se
com una part del procés natural i biològic de tot individu. La malaltia i la
mort són els elements integrals de la vida de l’ésser humà.

3.1 La malaltia terminal i les cures pal·liatives

Una malaltia terminal és la que es troba en l’últim estadi de la seva evolució i la
succeirà la mort de la persona en un termini relativament curt (normalment uns
sis mesos).

En la situació de malaltia terminal concorren una sèrie de característiques que
són importants no tan sols per definir-la, sinó també per establir de manera adient
la teràpia. Són aquestes:

• Presència d’una malaltia avançada, progressiva, incurable.

• Falta de possibilitats raonables de resposta al tractament específic.
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• Presència de nombrosos problemes o símptomes intensos, múltiples, multi-
factorials i canviants.

• Gran impacte emocional en pacient, família i equip terapèutic, molt relaci-
onat amb la presència, explícita o no, de la mort.

• Pronòstic de vida limitat.

Aquesta situació complexa produeix una gran demanda d’atenció i de suport, a
la qual hem de respondre de forma adient. És fonamental no etiquetar de malalt
terminal un pacient potencialment curable.

És en aquestes situacions de final de vida, però d’incertesa, on els principis
ètics en la presa de decisions han d’estar més presents que mai. Tot i això, a
vegades es plantegen conflictes que enfronten els principis ètics de beneficència,
no maleficència i autonomia del pacient.

És fonamental aconseguir amb el pacient, la seva família o els seus responsables
legals un consens sobre el diagnòstic i pronòstic de la situació actual, el significat
de termes amb unes connotacions afectives tan importants com sofriment i mort,
i els riscos i beneficis de les diferents opcions de tractament.

El tractament s’hauria de basar en les preferències del pacient i en l’avanç establert
entre càrregues i beneficis de cada opció de tractament en termes d’alleugerir el
sofriment i maximitzar la qualitat i dignitat de la vida. S’ha de ponderar l’esforç
diagnòstic i terapèutic evitant l’ús de tractaments fútils i innecessaris que contri-
bueixen al sofriment del pacient. Tot això sense obviar el tractament necessari per
a un control adient de símptomes i la complexa atenció multidimensional de les
cures pal·liatives.

Curar i cuidar no són excloents. És, per tant, possible i necessari determinar en
cada cas i estadi evolutiu de la malaltia el millor balanç entre estratègies curatives
i pal·liatives, i establir el tractament combinat simultani que s’adapti millor a les
circumstàncies individuals de cada persona.

En aquestes circumstàncies cal tenir en consideració:

• La història clínica i biogràfica de la persona

• Les esperances i els plans futurs

• Els seus valors i creences

• La gravetat de la complicació

• El pronòstic

• La complexitat i l’impacte del tractament en termes de resposta previsible,
risc, benefici i sofriment

• Consens entre l’equip terapèutic, el pacient i la seva família
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A mesura que l’esperança de vida disminueix, els objectius de cures es
desplacen d’objectius curatius cap a objectius pal·liatius. En aquest sentit,
les cures pal·liatives han de promoure el benestar, el control del dolor i una
alta qualitat de vida en el període anterior a la mort.

En el procés assistencial de cures pal·liatives s’inclouen aquelles persones amb
una malaltia avançada, incurable i progressiva, sense possibilitats raonables de
resposta al tractament específic i amb un pronòstic de vida limitat.

En aquesta fase, la malaltia es caracteritza per la presència de símptomes intensos,
múltiples, multifactorials i canviants en el temps i amb l’evolució de la malaltia,
una progressiva dependència, amb alts nivells de necessitats i gran demanda de
cures, i una evolució amb freqüents crisis de necessitat que causen un gran impacte
emocional en els pacients, la seva família i els equips terapèutics.

Cada vegada hi ha més evidència de la conveniència de proporcionar cures
pal·liatives en fases més precoces d’aquestes malalties, amb la finalitat de mini-
mitzar tan com sigui possible el sofriment que porten afegit.

L’estratègia en cures pal·liatives del Sistema Nacional de Salut considera una
prioritat el desenvolupament i la millora de l’assistència al final de la vida, no tan
sols en pacients amb patologia oncològica, sinó també en els malalts geriàtrics, les
persones amb insuficiència orgànica crònica avançada, les afectades per malalties
neurodegeneratives (com demències, malaltia de Parkinson i altres) i els malalts
de sida.

Així, en general, els pacients que podrien formar part d’un pla de cures pal·liatives,
poden dividir-se en cinc grups:

• Grup 1: pacients amb patologia avançada i greu, amenaçant per a la vida.
Hi ha tractament que pot ser curatiu però pot fracassar. Quan el tractament
curatiu perd protagonisme, les necessitades es disparen i es produeixen
crisis de gran intensitat i dramatisme. El prototip és el càncer.

• Grup 2: pacients amb malaltia avançada i greu, progressiva, per als quals no
hi ha cura. Moltes vegades coexisteixen dues o més patologies. Les accions
terapèutiques es dirigeixen a evitar aguditzacions i a tractar-les de forma
coordinada i amb suport en la presa de decisions. Es tracta per exemple de
pacients amb MPOC avançada, insuficiència cardíaca, insuficiència renal. . .

• Grup 3: pacients amb malalties mortals sense tractament curatiu possible
però amb temps de supervivència alts i necessitats canviants. Típicament
els pacients amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) són d’aquest grup.

• Grup 4: pacients amb danys greus establerts i irreversibles, no progressius,
que condicionaran una mort prematura generalment per altres causes se-
cundàries. Mentrestant, presenten multitud de necessitats sociosanitàries
complexes. Són, per exemple, pacients amb seqüeles d’accidents cerebro-
vasculars severs, pacients amb antecedents de paràlisi cerebral infantil, nens
amb cromosomopaties associades a múltiples malformacions...
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• Grup 5: persones d’edat avançada, sense una patologia concreta però sí
condicionants propis d’aquesta edat, amb síndromes geriàtriques establer-
tes, que tenen deteriorament progressiu no per una sola condició patològica
però que condueix a la mort.

De manera simple, poden considerar-se cures pal·liatives:

• Si es pateix dolor o altres símptomes a causa d’alguna malaltia greu.

• Si es té dolor físic o emocional que no està controlat.

• Si es necessita ajuda per entendre la malaltia i parlar sobre el
tractament.

Així, quin és el moment d’iniciar-les? Bé, es poden començar a rebre cures
pal·liatives tan aviat com se sàpiga que es té una malaltia greu. No és mai massa
aviat per començar a rebre cures pal·liatives. De fet, les cures pal·liatives es donen
al mateix temps que la resta dels tractaments per a la malaltia i no depenen de
l’avançament d’aquesta.

No hi ha raó per esperar. Els equips de cures pal·liatives saben que el dolor i
altres símptomes afecten la qualitat de vida i poden treure al pacient l’energia o la
motivació per seguir fent les coses que li agraden.

Els objectius de les cures pal·liatives es poden agrupar en:

• Benestar físic: incloent el tractament del dolor, i la resta de cures físiques
(nutrició i hidratació, dispnea, nàusees, fatiga, incontinència i problemes
intestinals).

• Benestar psicològic: atenent l’ansietat i la depressió, símptomes freqüents
en aquesta etapa, o altres com el deliri, la intranquil·litat i l’agitació.

• Benestar social: aquesta experiència involucra els familiars i també els
professionals sanitaris.

• Benestar espiritual: inclou la fe en la religió en la qual cregui i que practiqui
el pacient, així com la vivència d’incertesa, l’esperança i la cerca de sentit.

3.1.1 Equip terapèutic de cures pal·liatives

El model d’atenció a les persones al final de la vida s’ha de basar en l’actuació
coordinada dels diferents recursos assistencials disponibles per garantir la conti-
nuïtat de l’atenció. A banda, també haurà de basar-se en:

• la identificació adequada dels pacients amb malaltia avançada terminal.

• l’elaboració d’un pla d’atenció individualitzat que reculli les necessitats del
pacient i del seu entorn.
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• la garantia d’equitat i assistència en el nivell assistencial o pel recurs que
correspongui en cada moment a la seva complexitat.

• l’avaluació periòdica que certifiqui la qualitat del procés assistencial.

Les cures pal·liatives constitueixen, doncs, el conjunt d’actuacions dirigides a
donar una resposta integral a les necessitats físiques, psicoemocionals, espi-
rituals i socials del pacient en situació terminal i de la seva família mitjançant la
utilització de recursos coordinats amb la finalitat de garantir una continuïtat adient
en l’assistència des de la identificació de la situació terminal fins que es produeixi
la mort del pacient, incloent el suport en el dol.

Aquestes cures no són patrimoni exclusiu de cap servei o equip; han de poder
ser administrades per qualsevol professional sanitari que tingui contacte amb
aquests casos. Els equips específics han d’assumir aquesta atenció en situacions
complexes, a més de ser l’avantguarda quant a la formació i la investigació en
aquest camp.

Les cures pal·liatives impliquen un equip de professionals enfocats en l’atenció
al pacient. Cada equip de cures pal·liatives és diferent i pot incloure els següents
professionals:

• Metges.

• Equip d’infermeria.

• Treballadors socials.

• Psicòlegs.

• Fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals.

• Consellers religiosos o espirituals.

• Farmacèutics.

• Nutricionistes.

• Assessors.

• Altres (per exemple el voluntariat amb formació, selecció i suport, és una
excel·lent eina per vincular els equips a la comunitat i crear una atmosfera
de suport).

Amb la finalitat d’assolir la cobertura i equitat necessàries en l’atenció al final
de la vida es requereix un model d’assistència interdisciplinari basat en un
compromís de coordinació, col·laboració i corresponsabilitat dels diferents nivells
assistencials i que implica tant els recursos sanitaris convencionals com els
recursos específics d’atenció pal·liativa.

En aquest sentit, s’estableixen dos nivells de cures pal·liatives:

• Els bàsics que presten tots els dispositius sanitaris que entren en contacte
amb aquests pacients.
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• Les cures avançades que presten els equips especialitzats en cures
pal·liatives.

Això fa necessari un consens en la definició i en els criteris que han de conformar
la complexitat assistencial pal·liativa, que permetrà establir els diferents nivells
d’atenció, les estratègies de derivació i els recursos més adients en cada cas.

Els instruments fonamentals per respondre a les necessitades d’atenció dels
pacients terminals i dels seus familiars són:

• el control de símptomes,

• la informació i comunicació adient, i

• el canvi en l’organització que permet adaptar-se a necessitats diferents i amb
objectius diferents, a mesura que avança la malaltia.

L’equip interdisciplinari amb formació és la base fonamental per proveir una
atenció integral, i són les necessitats dels pacients i familiars les que han de regir
la seva organització pràctica.

Principis generales en l’organització de les cures pal·liatives

1. Els pacients terminals de càncer, sida, geriatria o altres causes, estan ubicats en tots
els recursos del sistema sanitari i sociosanitari (hospitals, centres sociosanitaris, centres
residencials i comunitat). Per tant, la millora de l’atenció de pacients terminals requereix
mesures en cadascun d’ells.

2. L’atenció d’aquests pacients requereix una gran flexibilitat i permeabilitat del sistema, per als
canvis ràpids que es produeixen en les seves situacions i demandes.

3. La sectorització i la connexió dels diferents recursos implicats és crucial per promoure una
atenció continuada i de qualitat, en la qual cadascun dels àmbits pot donar una resposta
correcta i on siguin les necessitats i els desitjos del pacient i familiars les que defineixin el lloc
d’atenció.

4. Per millorar l’atenció de pacients terminals, s’han de combinar mesures de desenvolupament
de recursos específics amb altres d’optimització en els recursos ja existents, que no són
antagònics, i s’han de fer de manera gradual i sincrònica.

Es poden prendre una sèrie de mesures útils en recursos sanitaris existents, que no
requereixen grans inversions ni són complexes, per aconseguir una òptima atenció
al pacient terminal:

• Formació específica a l’equip multidisciplinari.

• Dedicació de temps i espais més tranquils per a l’atenció d’aquests pacients.

• Priorització d’atenció domiciliària.

• Ús de documentació i elaboració de protocols (de símptomes com el dolor
i de situacions com l’agonia).

• Millora de la relació i comunicació en l’equip interdisciplinari i entre els
equips (oncològics, hospitals, atenció primària).
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El procés de construcció i consolidació d’un equip de cures pal·liatives és
complex, llarg i laboriós. Requereix la definició clara del projecte, la formació
rigorosa i específica dels seus membres, la creació d’un nucli inicial, l’elaboració
d’un consens intern que inclogui la definició d’objectius, els rols, mecanisme de
suport, i organització pràctica del treball.

Els equips de cures pal·liatives s’han d’ubicar preferentment molt a prop dels
recursos en els quals hi hagi els pacients i han de tenir suport per part de:

• Clíniques del dolor: per a millorar l’atenció de pacients que requereixin
mesures intervencionistes.

• Equips de suport de cures pal·liatives: equips interdisciplinaris que, en
hospitals o en la comunitat, atenen les situacions més difícils, presten ajuda i
suport a professionals, fan activitats de connexió i de docència i investigació
en el seu àmbit. Poden dependre d’hospitals, centres sociosanitaris o atenció
primària.

• Hospitals de dia: poden ser útils per atendre pacients terminals, tant en
aspectes del control de símptomes com pel que fa a suport i relació, o bé
per desenvolupar aspectes ocupacionals i de promoció d’autonomia.

En resum, l’organització de les cures pal·liatives ha d’incloure mesures de recursos
específics i millora dels serveis existents, per permetre que en tots els àmbits sigui
possible una atenció de qualitat.

3.1.2 La mort

La mort és la fi permanent de les funcions biològiques que defineixen un ésser viu.
Es refereix tant a la finalització en si com a l’estat posterior de l’antic organisme.
Diferenciem entre (tipus de mort):

• Les morts no intencionades:

– La mort natural, produïda per una patologia determinada que acaba
amb la vida de l’ésser humà.

– La mort accidental, com a conseqüència de l’acció d’un agent extern
de forma involuntària o atzarosa.

• Les morts intencionades:

– La mort per culpa d’altri o homicidi, que inclou les guerres i la pena
de mort.

– La mort provocada per un mateix (suïcidi), que pot ser ritual (sacrifici)
o no.
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Les deu causes principals de mort segons l’OMS

• Cardiopatia isquèmica

• Ictus

• Malaltia pulmonar obstructiva crònica

• Infeccions del tracte respiratori inferior (pneumònia, grip...)

• Càncer de pulmó

• Sida

• Trastorns diarreics

• Diabetis

• Accidents de circulació

• Cardiopatia hipertensiva

Aquestes causes difereixen segons si es tracta d’un país desenvolupat o un país del tercer
món.

L’objectiu principal de la ciència mèdica ha estat posposar i evitar la mort. En
aquest context, la mort és vista més com un procés que com un esdeveniment;
condicions que antigament eren considerades indicadores de mort són actualment
reversibles. Quan es traça una línia divisòria entre la vida i la mort, cal tenir en
compte altres factors a part de la presència o absència de signes vitals.

En general, la mort clínica no és ni necessària ni suficient per determinar la mort
legal: un pacient amb un cor i pulmons funcionals que hagi patit mort cerebral es
pot declarar legalment mort sense que es produeixi la mort clínica.

En el moment actual, hi ha dos criteris vàlids per arribar al diagnòstic clínic de
mort, que són:

• Criteri cardiopulmonar: la comprovació del cessament irreversible de la
funció cardiopulmonar (absència de batec cardíac i respiració).

• Criteri encefàlic: la comprovació del cessament irreversible de la funció de
l’encèfal com un “tot” (no necessàriament de totes les neurones), fins i tot
en presència d’un funcionament cardiovascular i ventilatori artificial.

És important aclarir que no hi ha dues classes de mort ni dues formes diferents de
morir, sinó simplement dues maneres d’arribar al diagnòstic de la mort clínica i
que això és només una conseqüència de la necessitat d’haver de prendre decisions
ètiques davant la incertesa clínica de determinades situacions produïdes per la
medicina tecnològica i els mitjans artificials de suport cardiopulmonar.

3.2 Protocols d’infermeria relacionats amb el malalt terminal

El pacient i la seva família constitueixen el punt de partida i el centre del procés
assistencial. El sistema s’organitzarà per respondre a les seves necessitats. El
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pacient serà valorat des d’un punt de vista multidimensional i s’establirà un
pla d’atenció individualitzat, centrat i adaptat a les seves necessitats, valors,
desitjos i preferències, que han d’incloure el control de símptomes i el suport
psicoemocional a família/cuidadors, garantint la continuïtat assistencial.

Els TCAI han de col·laborar amb els equips terapèutics per fer les cures pal·liatives.
Les cures generals, en relació amb la simptomatologia del pacient terminal, les
podem definir en tres grans apartats:

1. Símptomes digestius:

• Anorèxia: el TCAI ha d’intentar fer agradable el temps en què el
pacient intenta menjar.

• Restrenyiment: si cal administrar ènemes, el TCAI ha de col·laborar
en la tècnica segons protocol.

• Nàusees i vòmits: s’han de fer tècniques de neteja del pacient, canvis
de roba de llit i del pacient, tantes vegades com sigui necessari.

• Caquèxia: la pell s’ha d’hidratar i s’ha de fer un pla de canvis posturals.

• Sequedat de boca: s’ha de fer la higiene de la boca quan sigui
necessari.

2. Símptomes respiratoris:

• Dispnea: s’han de fer exercicis respiratoris i tècniques de relaxació.

• Secrecions: tècniques de mobilització i aspiració de secrecions.

• Sanglot: exercicis respiratoris.

• Ranera ante mortem: s’ha de col·locar el pacient en una posició
adequada per evitar l’aspiració de secrecions.

3. Símptomes neuropsicològics:

• Ansietat, por, intranquil·litat, depressió i confusió mental: s’han d’ex-
tremar les mesures que afavoreixen el control físic i, si és necessari,
administrar tractament farmacològic.

• Insomni: d’una banda, es tracta farmacològicament i, de l’altra, s’han
d’augmentar les mesures de confort, absència de sorolls, foscor...

• Dolor: és el símptoma més freqüent i augmenta en proporció directa
a l’estadi de la malaltia. D’una banda, s’ha de tractar farmacolò-
gicament i, de l’altra, augmentant el confort del pacient (ambient
agradable, canvis posturals, acomodació...).

• Prevenció d’úlceres per pressió: s’han de fer canvis posturals, canvis
de roba de llit, estiraments de la roba del pacient...

• Higiene diària: per afavorir la confortabilitat del pacient, cal tenir
precaució en l’assecament de plecs de la pell i fer un massatge amb
crema.

• Cura dels ulls: s’han de netejar els ulls amb solució salina per evitar
la sequedat de la còrnia i l’acumulació de secrecions.
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• Cura de la boca i pròtesis: protecció dels llavis amb vaselina.

• Normes d’alimentació: flexibilitzar l’horari dels àpats i fraccionar la
dieta fins a 6 o 8 preses diàries de petites quantitats.

3.3 Reacció del pacient davant d’una malaltia terminal

Tots projectem una trajectòria de futur per a la nostra vida, en la qual hi entra la
possibilitat remota de la nostra mort. En el pacient terminal aquesta trajectòria es
trunca i després de la crisi de presa de consciència de la mort, es fa patent el fet
real de la mort. En aquesta trajectòria hi incideixen factors diversos:

• Personalitat.

• Durada de la malaltia.

• Interacció amb el personal sanitari.

• Edat.

• Lloc de l’assistència.

• Tipus de malaltia.

• Entorn familiar.

• Educació.

• Creença religiosa.

• Presència o no de dolor.

Aquestes actituds, unides al sofriment psíquic, s’articulen entorn als dos processos
de la nostra pròpia mort:

• L’agonia.

• L’acte de morir com a tal.

De fet, gran part del temor pivota sobre el procés de l’agonia i no sobre el fet de
morir. Així, en aquesta última etapa de la vida la por s’evidencia de les següents
formes:

• Por del procés de l’agonia en si: la majoria dels pacients terminals es
plantegen dubtes i s’angoixen per si el fet de morir els implicarà grans
sofriments físics o psíquics.

• Por de perdre el control de la situació: el procés terminal fa que el pacient
depengui cada vegada més dels altres, fins arribar a perdre el control de si
mateix, tement així que totes les decisions les prenguin els altres.
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• Por del que passarà als seus éssers estimats després de la seva mort: es
preocupen especialment pel que li passarà a la seva família.

• Por de la por dels altres.

• Por de l’aïllament i la soledat.

• Por del que és desconegut: la perspectiva de la nostra mort fa inevitable el
plantejament del més enllà.

• Por que la vida que s’ha tingut no hagi tingut cap significat: si la resposta que
el pacient es dona a aquest interrogant no és satisfactòria, el procés de morir
encara és més temut. La suma d’aquestes pors es tradueix en sofriment, que
és un dolor veritable.

Per això es diferencien tres fases o etapes en els canvis actitudinals i en les
emocions del pacient terminal:

1. Una crisi aguda, quan se sap que la malaltia és terminal.

2. Una fase de viure/morir crònica, amb ansietat intensa (mort en vida).

3. La fase terminal, quan tot es va apagant juntament amb els senyals de
debilitat que van apareixent.

3.4 Reacció dels familiars davant de la notificació d’una malaltia
terminal

La situació de la família d’un malalt terminal està caracteritzada per la presència
d’un gran impacte emocional condicionat per la presència de múltiples “temors”
o “pors” que, com a professionals sanitaris, hem de saber reconèixer i abordar en
la mesura del possible.

La mort està sempre present de forma més o menys explícita, així com la por al
sofriment d’un ésser estimat, la inseguretat de si tindran un accés fàcil al suport
sanitari, el dubte de si seran capaços o tindran forces per cuidar-lo, els problemes
que poden aparèixer en el moment just de la mort o si sabran reconèixer que ha
mort...

No oblidem que, freqüentment, és la primera experiència d’aquest tipus per al
pacient i la seva família i que la tranquil·litat de la família repercuteix directament
en el benestar del pacient.

Aquest impacte de la malaltia terminal sobre l’ambient familiar pot tenir diferents
aspectes segons els factors predominants, que poden estar tant en relació amb
la malaltia mateixa (control de símptomes, informació, no adequació d’objectius
pacient-família) com amb l’entorn social i circumstàncies de vida del pacient:

• Personalitat i circumstàncies personals del pacient.
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• Naturalesa i qualitat de les relacions familiars.

• Reaccions i estils de convivència del pacient i família en pèrdues anteriors.

• Estructura de la família i el seu moment evolutiu.

• Nivell de suport de la comunitat.

• Problemes concrets, qualitat de l’habitacle... (disputes familiars, herències).

Hem de tenir en compte que, per a la família, poder tenir una tasca concreta
en relació amb la cura directa del pacient és un element de disminució de
l’impacte.

És necessari valorar una sèrie de factors socioculturals que poden afectar i
condicionar l’atenció:

• Situació econòmica de la família que permeti assumir els costos que es
generen (material de cures o comoditat, medicació, membres de la família
que deixen de treballar)

• Condicions bàsiques d’habitabilitat i confort de l’habitatge (aigua calenta,
calefacció, higiene...)

• Família capacitada culturalment per a comprendre i executar les indicacions
sobre el tractament i les cures (cures senzilles, canvis posturals...).

3.4.1 Intervencions de l’equip assistencial

La primera intervenció de l’equip assistencial serà la de valorar si la família pot,
emocionalment i pràctica, atendre de forma adient el pacient en funció dels seus
factors predominants i socioculturals i de l’entorn. A més, ja inicialment s’ha
d’identificar la persona que portarà el pes de l’atenció per intensificar el suport
sobre ella i revisar les vivències i l’impacte que es vagin produint.

El següent pas serà planificar la integració plena de la família, i ho farem
mitjançant:

• L’educació de la família.

• Suport pràctic i emocional a la família.

• Ajuda en la rehabilitació i recomposició de la família (prevenció i tractament
del dol).

Aquest treball de valoració de la situació familiar s’ha d’anar fent periòdicament,
ja que pot modificar-se bruscament en funció de l’aparició de crisi.

Els aspectes en els quals la família ha de tenir informació clara i precisa per
poder participar en la mesura de les seves possibilitats són:
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• Alimentació.

• Higiene.

• Cures directes del pacient: canvis posturals, cures específiques, hàbits
d’evacuació...

• Administració de fàrmacs.

• Pautes d’actuació davant l’aparició de possibles crisis: coma, crisi de pànic,
agitació psicomotriu, agonia.

• Orientacions per a la comunicació amb el pacient: actitud receptiva, impor-
tància de la comunicació no verbal, respostes...

3.5 Agonia del pacient terminal

Aquesta etapa final de la malaltia terminal ve marcada per un deteriorament molt
important de l’estat general (indicador d’una mort imminent), que freqüentment
s’acompanya de disminució del nivell de consciència.

Una característica fonamental d’aquesta situació és el gran impacte emocional
que provoca sobre la família i l’equip terapèutic, que pot donar lloc a crisis de
claudicació emocional de la família. És bàsica la seva prevenció i, en cas que
aparegui, disposar dels recursos adients per a resoldre-la. En aquests moments
reapareixen una sèrie d’interrogants i pors en la família:

• Com serà la mort?

• Tindrà convulsions?

• Sagnarà?

• Vomitarà?

• S’ofegarà?

• Com reconeixeré que ha mort?

• Què he de fer llavors?

La mort d’un ésser proper causa un
impacte emocional que ha de ser
tractat de manera individualitzada
(Imatge: Mario Martí).

Durant aquesta etapa poden donar-se, totalment o parcialment, els símptomes
previs o bé en poden aparèixer altres de nous; entre els quals destaquen, entre
d’altres:

• El deteriorament de la consciència, que pot arribar al coma.

• Desorientació.

• Confusió i a vegades agitació psicomotriu.
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• Trastorns respiratoris amb respiració irregular i aparició de respiració ranera
per acumulació de secrecions.

• Febre per l’elevada freqüència d’infeccions com a causa de mort en els
pacients amb càncer.

• Dificultat extrema o incapacitat per a la ingesta.

• Ansietat.

• Depressió.

• Por explícita o no.

• Retenció urinària.

No oblidem que, freqüentment, és la primera vegada que la família del
pacient s’enfronta a la mort; per tant, sempre hem d’individualitzar cada
situació. En aquests moments és especialment important redefinir els
objectius terapèutics, per fer servir cada vegada menys mitjans tècnics per
al control simptomàtic del pacient, i prestant més suport a la família.

Indicacions durant la fase de l’agonia:

• Establir una sèrie d’atencions o cures generals que han d’incloure instrucci-
ons de com atendre el pacient enllitat fent èmfasi en els canvis posturals,
com canviar la roba del llit, cures de la boca i de la pell, proteccions
d’úlceres... És de gran interès conèixer la posició més confortable per
al pacient (decúbit lateral amb les cames flexionades), ja que disminueix
la respiració ranera i facilita les cures de la pell i l’aplicació si escau de
medicació per via rectal, i les cures de la incontinència vesical, tenint en
compte que en pacients dèbils però conscients poden provocar angoixa pel
seu significat, tolerant millor el sondatge. No és necessari un tractament
específic de la febre si no crea problemes.

• Reforçarem el fet que la falta d’ingesta és una conseqüència i no una causa
de la situació, així com que amb unes cures de boca adients no hi ha sensació
de set i que amb l’aplicació de mesures més agressives (sonda nasogàstrica,
sèrums) no millorarà la situació.

• Instruccions concretes (fàrmacs que s’han d’administrar, consulta telefòni-
ca...) per si entra en coma, té vòmits o hemorràgia... L’aparició d’aquests
problemes pot provocar fàcilment una crisi de claudicació emocional de la
família, que acabarà amb el pacient agònic en un servei d’urgències.

• Adequació del tractament farmacològic, prescindint d’aquells fàrmacs que
no tinguin una utilitat immediata en aquesta situació i adequant la via
d’administració, que ha de seguir sent oral mentre sigui possible, disposant
de vies alternatives de fàcil ús com la subcutània o rectal. En aquest sentit,
en la majoria de casos s’utilitza la via oral fins pocs dies o hores abans de la
mort i convé no prescindir de l’ús de narcòtics potents encara que entri en
coma.
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• El tractament de la respiració ranera és d’utilitat fonamentalment per
disminuir l’ansietat de la família. Davant de crisis d’agitació o confusió,
a més d’una presència reconfortant, podem administrar tranquil·litzants.

• No hem d’oblidar que el pacient, encara que estigui obnubilat, somnolent o
desorientat també té percepcions, i per tant hem de parlar amb ell i preguntar-
li sobre el seu confort o problemes i cuidar molt la comunicació no verbal
donant instruccions a la família en aquest sentit. S’ha d’instruir la família
perquè evitin comentaris no adients en presència del pacient.

• Interessar-se per les necessitats espirituals del pacient i la seva família per
si podem facilitar-les.

• No sempre és possible estar present en el moment de la mort, i per tant hem
de donar consells pràctics sobre com reconèixer que la persona ha mort, com
contactar amb la funerària, trasllats i costos... És convenient que aquests
tràmits quedin clars amb antelació, i no posposar-los per al dolorós moment
de la mort.

• És aconsellable tornar al domicili al cap d’uns dies per saludar i contactar
amb la família i coordinar l’atenció del dol familiar.

3.6 Signes de mort

La mort es pot establir en alguns malalts a partir d’una sèrie de signes:

• Aturada cardiorespiratòria: no hi ha pols i no es perceben els batecs
cardíacs en l’auscultació. Hi ha absència de moviments toràcics i no
s’evidencia l’entrada i sortida d’aire dels pulmons.

• Cessament de l’activitat cerebral: es pot comprovar amb un examen
neurològic (reacció de les pupil·les, no resposta a estímuls dolorosos, etc.).
El diagnòstic definitiu s’estableix amb un electroencefalograma, que sortirà
pla.

• Aparença de mort: rigidesa corporal (rigor mortis: signe recognoscible
de la mort, causat per un canvi químic en el metabolisme muscular que
produeix un estat de rigidesa i inflexibilitat a les extremitats i crea dificultat
per moure o manipular el cadàver; a temperatura normal, apareix unes 3
o 4 hores després de la mort clínica i sol tenir un efecte complet cap a les
12 hores, moment en què comença a desaparèixer), refredament cadavèric
(algor mortis: aproximadament un grau per hora) i pell pàl·lida (livor mortis:
presència de lividesa cadavèrica consistent en taques cutànies de color
violaci que apareixen a partir de la primera hora de la mort per l’acumulació
de sang a les zones de suport).

La necròpsia és el procediment en què es fa un examen del cadàver. Es poden
distingir dos tipus de necròpsies:
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• Clínica o anatomopatològica: es fa quan es vol conèixer amb exactitud la
causa de la mort. Ho sol·licita el metge amb consentiment de la família. La
fa un anatomopatòleg.

• Judicial o medicolegal: l’ordena el jutjat. La realitza un metge forense.

3.7 Cures ‘post mortem’

En produir-se la mort, el metge ha de reconèixer el cadàver i emetre el certificat
de defunció. Al full d’evolució del pacient, s’anota l’hora, la data i les causes de
la mort. Quan s’ha completat aquest procés, es comunica als familiars.

Entenem per cures post mortem aquelles que es realitzen des que la persona
mor fins que se’n fan càrrec els serveis funeraris.

L’objectiu d’aquestes cures és que el cadàver estigui en condicions adequades per
al trasllat, segons escaigui:

• A la sala de vetlles del centre sanitari.

• Si és donant, al quiròfan per a trasplantament d’òrgans.

• En cas d’autòpsia, a l’Institut Anatòmic Forense.

• Al tanatori.

• Al domicili del pacient.

Abans de portar a terme les cures post mortem, caldrà:

• Fer tot el procediment amb la intimitat necessària i, si no és possible,
col·locar paravents. Cal tenir la precaució que altres pacients i familiars no
presenciïn aquestes cures degut al gran impacte emocional que els podria
suposar.

• Avisar la família, si no es troba al lloc de la mort, i si hi és pregar-li que
abandoni l’habitació mentre es fa l’amortallament.

• És aconsellable fer les cures post mortem abans que aparegui el rigor mortis.

• Actuar amb actitud de respecte, discreció i silenci.

• Avisar els coordinadors de trasplantaments en cas que sigui donant d’òr-
gans.
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i altres
prtotocols als annexos de la
unitat.

Taula 3.1.

PROTOCOL DE CURES POST MORTEM

Preparació del cos per a posterior trasllat on escaigui, amb una actitud de respecte i mantenint informada la
família i amistats.

OBJECTIU

• Evitar la sortida de fluids corporals i procurar que el cadàver presenti el millor aspecte possible.
• Cobrir el requisits legals amb rapidesa i rigor.

MATERIAL NECESSARI

• Sudari o llençol
• Equip per a higiene
• Bolquer o xopador
• Guants i mascareta
• Material de cures (apòsits...)
• Llenceria neta
• Etiquetes identificadores

PROCEDIMENT

1. Oferir assistència espiritual si ho desitja la família.

2. Informar els familiars del procediment que es farà i demanar-los que surtin de l’habitació.

3. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants i la mascareta.

4. Conservar la posició de decúbit supí en el cadàver per evitar deformació de la cara o del cos. Si s’aixeca el
cap i les espatlles amb un coixí, s’impedirà que la sang s’acumuli en la cara i produeixi rubor post mortem.

5. Rentar el cos totalment.

6. Treure tots els catèters, drenatges...

7. Netejar les ferides i col·locar apòsits nets.

8. Si la mandíbula no queda tancada, col·locar una bena sota el mentó i al voltant del cap.

9. Tancar-li els ulls.

10. Col·locar polsera identificadora o etiqueta.

11. Col·locar el cadàver en el sudari, posant un bolquer o xopador en la zona glútia.

12. Tancar el sudari fins al cap, deixant la cara al descobert.

13. Col·locar una etiqueta identificadora en el sudari o a l’altura de la cintura.

14. Posar el cadàver en una llitera i tapar amb un llençol cobrint la cara.

15. Recollir el material.

16. Treure’s els guants i la mascareta i rentar-se les mans.

17. És responsabilitat de l’equip d’infermeria impedir extraviar les pertinences del difunt, les robes i objectes
personals s’han de recollir i entregar-se al familiar més proper, emplenant el formulari corresponent.

18. Registrar el procediment i emplenar la documentació.

19. Organitzar el trasllat del cos al mortuori.

OBSERVACIONS

• El TCAI o un zelador realitza el trasllat al mortuori.
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3.7.1 Documentació ‘post mortem’

El TCAI ha de registrar al full d’evolució del pacient totes les cures que es fan
al cadàver. Després de la confirmació de la mort per part del metge, el TCAI ha
d’anotar al registre corresponent les dades següents:

• El nom del metge que ha constatat la mort.

• El nom del pacient.

• La unitat de procedència i el llit que ocupava.

• La data i l’hora de la mort.

El document de voluntats anticipades (DVA), també denominat testament vital,
és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona
major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions
que vol que es tinguin en compte quan es trobi en una situació en què les
circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlo-
cutor o interlocutora vàlid o vàlida amb el metge o l’equip sanitari, en cas que
no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Aquest document s’ha de
formalitzar, a través de notari o davant de tres testimonis.

Cal incorporar aquest document a la història clínica del pacient. Per tal de facilitar-
ne l’accés als metges que l’han de tenir en compte, el DVA es pot inscriure al
Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut. D’aquesta manera
el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients i també
pot ser visualitzat a la resta de l’Estat espanyol.

3.8 Dol

Estat de pensament, sentiment i activitat que es produeix com a conseqüència de la
pèrdua d’una persona o cosa amada associant-se a símptomes físics i emocionals.
La pèrdua és psicològicament traumàtica, per la qual cosa sempre és dolorosa.
Necessita un temps i un procés per tornar a l’equilibri normal que és el que
constitueix el dol.

El dol és un procés que consta, generalment, de quatre fases seqüencials:

1. Negació i aïllament. La majoria a l’assabentar-se de la seva malaltia mortal
reaccionen dient: “No, jo no, no pot ser veritat”. Aquesta negació és comuna
tant en aquells als quals se’ls comunica directament des d’un principi la
seva malaltia, com en aquells a qui no se’ls diu explícitament i que arriben
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a aquesta conclusió per si mateixos. La negació, almenys la negació parcial,
és habitual en quasi tots els pacients, no tan sols durant les primeres fases de
la malaltia o a l’assabentar-se del diagnòstic, sinó també més endavant, de
tant en tant. La negació funciona com un amortidor després d’una noticia
inesperada i impressionant. La necessitat de negació existeix en tots els
pacients alguna vegada; després, la necessitat va i ve.

2. Ira. Quan no es pot seguir mantenint la primera fase de negació, és
substituïda per sentiments d’ira, enveja, i ressentiment. Sorgeix la pregunta:
“Per què jo?”. Aquesta fase d’ira a diferència de l’anterior és molt difícil
d’afrontar per la família i el personal. Això es deu a que la ira es desplaça
en totes les direccions i es projecta contra tot el que els envolta.

3. Pacte. En realitat, el pacte és un intent de posposar els fets; inclou un premi
“a la bona conducta ”, i a més fixa un termini de “venciment ” imposat per
un mateix i la promesa implícita de que el pacient no demanarà res més si
se li concedeix aquest ajornament.

4. Depressió. Quan el pacient no pot seguir negant la seva malaltia, la seva
insensibilitat o estoïcisme, la seva ira i la ràbia seran aviat substituïts per una
gran sensació de pèrdua. Totes aquestes circumstàncies i altres afegides
són raons de depressió per al pacient moribund. Quan la depressió és un
instrument per a preparar-se per la pèrdua imminent de tots els objectes
d’amor, aleshores els ànims i les seguretats no tenen tant sentit per facilitar
l’estat d’acceptació. I si se’ls permet expressar el seu dolor en aquest tipus
de depressió, trobaran molt més fàcilment l’acceptació final. En el dolor
preparatori no es necessiten paraules o se’n necessiten molt poques. És molt
més un sentiment que pot expressar-se mútuament i freqüentment millor
tocant una mà, acariciant els cabells o, senzillament, seient al llit en silenci.

5. Acceptació. Quan el pacient ha tingut temps per assumir la seva situació
i se l’ha ajudat a passar per les fases descrites, arribarà una fase en la
qual el seu destí no el deprimirà ni s’enutjarà. Se sentirà cansat i dèbil,
o sentirà la necessitat de dormitar freqüentment. No s’ha de confondre
aquesta fase amb una fase feliç. Per al pacient, aquesta fase està desproveïda
de sentiments i és la família qui necessita més suport. El pacient l’únic
que necessita és la presència d’algú al seu costat, encara que no hi hagi
comunicació oral, simplement el silenci, el contacte entre les mans poden
ser les comunicacions més plenes de sentit.

Cal tenir en compte que les fases en el procés del malalt terminal no són hieràtiques
o fixes, sinó un procés dinàmic i, per tant, no hem d’obligar ningú a passar per
totes i cada una d’elles.

Segons la persona, es pot passar d’una fase a una altra saltant-se’n alguna o no
contemplant-les. El que sí que sabem és que el pas per aquestes fases facilita
l’acceptació de la mort com una cosa natural i fa que es converteixi en un procés
adient, per acceptar el nostre final, i també ajuda la família en la recuperació del
dol.
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Durant aquestes fases l’únic sentiment comú que sempre persisteix és l’esperança.
Fins i tot els malalts més realistes, i els que accepten de millor manera la seva
situació, mantenen esperances per a la seva curació o per a l’aparició d’un
medicament nou. Aquestes esperances les mantenen durant dies, setmanes o fins
i tot mesos de patiment.

El paper del personal d’infermeria en aquest cas no és dir-los mentides, però
és important compartir amb el pacient la seva esperança. La reacció de la
família davant la malaltia del pacient contribuirà molt a la seva resposta. És molt
important per al pacient i la família veure que la malaltia no trenca totalment una
llar, ni priva completament tots els membres de qualsevol activitat plaent.

Manifestacions del dol:

• Sentiments: tristesa, solitud, enyorança, ira, culpabilitat, autoretret.

• Sensacions físiques: estómac buit, tiratge a tòrax o gola, hipersensibilitat
als sorolls, sentit de despersonalització, sensació d’ofec, boca seca.

• Cognicions o pensaments: incredulitat, confusió, preocupació, presència
del difunt, al·lucinacions visuals i auditives.

• Comportaments o conductes: somiar amb el difunt, trastorns de la gana per
defecte o per excés, conductes no meditades dolentes per a la persona (con-
ducció temerària), retirada social, sospirs, hiperactivitat i plorar, freqüentar
els mateixos llocs del difunt.

Tasques del procés del dol:

• Acceptar la realitat de la pèrdua.

• Patir pena i dolor emocional.

• Adaptar-se al medi sense la persona desapareguda.

• Treure l’energia emocional del difunt reconduint-la cap a altres relacions.

És difícil determinar quan finalitza el dol. En termes generals, podem dir
que finalitza quan les tasques del procés han finalitzat. Per tant, no n’hi ha
resposta concreta. Dos anys és la data més acceptada. Que es parli de la persona
desapareguda sense dolor és un indicador de que el dol ha finalitzat. Hi ha persones
que mai completen el dol i la pena els reapareix de tant en tant.

Objectius d’orientació en el dol:

• Augmentar la realitat de la pèrdua.

• Ajudar al que pateix a expressar la seva afectivitat.

• Ajudar a vèncer els impediments que eviten el reajustament després de la
pèrdua.

• Estimular per dir “adeu” al difunt i sentir-se confortable en la nova situació.

El dol és un procés dinàmic que
passa per diverses fases: negació,

ira, pacte i depressió (Imatge: Ted &
Dani Percival).
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3.8.1 Tipus de dol

Amb relació al temps de durada, es distingeixen els següents tipus de dol:

• Dol anticipat: quan les fases anteriors es manifesten abans que es produeixi
la pèrdua de l’ésser estimat.

• Dol normal: el temps i les fases de dol es consideren dins del període i les
característiques normals.

• Dol retardat: el familiar no reconeix ni afronta la pèrdua de l’ésser estimat
fins passat un temps, i inicia el dol tardanament.

• Dol crònic: no s’arriba a la recuperació de l’estat normal i les manifestaci-
ons de depressió, culpabilitat perduren durant molts anys.

• Dol patològic: en no superar la pèrdua, apareixen símptomes intensos d’es-
gotament, malestar... Es fa necessària l’ajuda farmacològica i psicològica i
les manifestacions de dolor existeixen durant llargs períodes de temps.

3.9 Donació i trasplantament d’òrgans i teixits

Els teixits són estructures formades per un conjunt de cèl·lules semblants que tenen
una funció concreta. Per exemple, les còrnies, les vàlvules, els ossos o la pell.

Ser donant de teixits i/o d’òrgans és el major acte altruista que pot fer una persona
després de la mort. En la donació s’obtenen teixits sans per trasplantar-los a
persones que ho necessiten.

Els teixits donats són necessaris degut a que hi ha malalties que fan malbé els
teixits i en la majoria de situacions no tenim medicaments per curar-los i el
trasplantament és l’única via per poder-los reparar. Per exemple, es necessita una
donació de còrnia per a persones que perden la vista a causa d’algun accident o
malaltia. O cal un trasplantament d’ossos per a joves que han passat un càncer o
tenen malformacions en la columna vertebral. O de vàlvules cardíaques en nadons
que neixen amb problemes de cor i no podrien sobreviure. En tots aquests casos,
i molts altres, és necessari un trasplantament de teixits donats.

Quins òrgans, teixits i cèl·lules es poden donar? A Catalunya, la majoria dels
trasplantaments es fan a partir d’òrgans procedents d’un donant cadàver, però en
determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan (un ronyó) o una part d’un
òrgan regenerable (part del fetge), a partir d’un donant viu, sempre que aquest fet
no representi posar en perill la seva vida.

Alguns trasplantaments de teixits també poden procedir de donant viu, com
la membrana amniòtica i els cultius cel·lulars, i el trasplantament de cèl·lules
progenitores de l’hemopoesi (també conegudes com a cèl·lules mare de la sang).
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Si bé es pot distingir entre trasplantaments autogènics (o autotrasplantaments), en
els quals donant i receptor són la mateixa persona, i trasplantaments al·logènics,
en els quals una persona sana dona un òrgan, un teixit o unes cèl·lules a un pacient,
el concepte donació únicament s’aplica a la realitzada entre dues persones per fer
un trasplantament al·logènic.

3.9.1 Donació d’òrgans i teixits

La donació de viu, d’acord amb la normativa vigent que preveu i regula aquesta
possibilitat, es limita a situacions en les quals puguin esperar-se grans possibilitats
d’èxit del trasplantament. En principi, pot ser donant viu qualsevol persona adulta
i sana, però no es pot oblidar que aquesta situació també comporta una sèrie de
riscos, com qualsevol operació quirúrgica. Es pot trasplantar un ronyó o també
una part del fetge procedents de donants viu.

La donació de viu és entre persones familiarment o emocionalment relacionades,
i normalment es proposa des de l’equip mèdic, el qual determinarà (després de
valorar diversos factors) un determinat donant per al receptor.

Després de les proves mèdiques pertinents, el cas serà valorat pel comitè d’ètica
de l’hospital i un especialista aliè a l’equip de trasplantament. Amb aquesta
informació, el donant i els metges que han participat en la seva avaluació acudiran
al jutjat del registre civil, que aixecarà una acta i autoritzarà el trasplantament.

El donant viu queda protegit de per vida des del punt de vista de protecció social
i de salut. El fet de ser donant viu no ha de suposar cap despesa econòmica per
al donant i aquí s’inclouen les baixes laborals. En el cas de la salut, tot i que el
donant viu no és un malalt, el centre realitza una sèrie de revisions periòdiques
per controlar el seu estat de salut.

Els teixits que poden procedir de donant viu són:

• La medul·la òssia

• La sang perifèrica

• La sang de cordó umbilical

• La membrana amniòtica

• El teixit ovàric i el semen per a ús autogènic per al mateix donant

• Les paratiroides

• Les calotes cranials

La donació d’òrgans és una decisió voluntària, un acte d’altruisme en què una
persona decideix que un cop esdevingui cadàver li siguin extrets un o diversos
òrgans del seu cos per donar-los a persones malaltes que es troben en llistes
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d’espera per rebre un trasplantament. En alguns casos es pot fer la donació en
vida, encara que el més comú és fer la donació perquè es faci realitat quan arribi
la fi de la vida.

Com ja hem dit, la donació d’òrgans humans ha de ser voluntària i requereix, a
més, que la persona donant manifesti la seva voluntat. Legalment s’exigeix, a
més, que es donin els requisits següents (Llei 30/1979, de 27 d’octubre):

• L’acte ha de ser altruista. La donació ha de procurar el bé aliè, fins i tot en
detriment del bé propi. I amb aquesta finalitat terapèutica procurarà afavorir
la salut o les condicions de vida de la persona que rep el trasplantament d’un
òrgan.

• La donació ha de ser gratuïta. No es permet que el donant, o qualsevol altra
persona física o jurídica, rebi cap mena de gratificació ni es pot exigir a la
persona receptora que pagui un preu per l’òrgan trasplantat.

• La donació no ha perseguir el lucre. No es pot produir un enriquiment
a càrrec de l’extracció i posterior trasplantament d’un o diversos òrgans
humans.

• S’ha de garantir l’anonimat. Han de mantenir-se de manera completament
confidencial les dades d’identificació del donant i de la persona receptora
(anonimat), en el cas que el donant sigui un cadàver.

Quines són les raons per fer-se donant?

• Perquè pots contribuir a salvar vides.

• Perquè hi ha moltes persones que necessiten teixits per continuar vivint.

• Perquè cada dia moren divuit persones al món esperant un trasplantament
d’òrgans o teixits.

• Perquè un donant de teixits pot ajudar a més de cent persones.

• Perquè qualsevol de nosaltres ho podem necessitar.

• Perquè convertim la mort en vida.

Tothom pot ser donant. En vida, és recomanable expressar aquesta voluntat a la
família més directa, que serà qui comunicarà als metges aquesta voluntat. També
es pot fer el carnet de donant al web de l’Organització Catalana de Trasplantaments.
Les condicions clíniques en el moment de la mort són les que determinaran els
òrgans i teixits que són vàlids per al trasplantament. En el cas de menors d’edat
i discapacitats, haurà de respectar-se la voluntat de les persones que en tinguin la
pàtria potestat. No hi ha límit d’edat per ser donant, encara que sí que és necessari
que la mort encefàlica es produeixi a l’hospital o en una UCI mòbil, per poder fer
totes les proves i conservar adequadament els òrgans.

El procés de donació s’inicia amb les constatacions legals estipulades després de
produir-se la mort de la persona, en haver cessat de manera irreversible les seves
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1 = 8

Un sol donant pot arribar a salvar
la vida de fins a 8 persones, a
través del trasplantament dels

seus òrgans, i millorar la qualitat
de vida a 100 persones més, a
través del trasplantament dels

seus teixits.

funcions cardiorespiratòries o encefàliques. Quan passa això, es poden conservar
de manera artificial els òrgans del cos per a trasplantament.

El Donor Center del Banc de Sang i Teixits coordina la donació de teixits a
Catalunya. Si és necessari, parla amb la família del donant potencial i activa els
equips de donació. La donació de teixits es pot fer les 24 hores del dia, cada dia
de l’any. Només cal que es notifiqui al metge o personal d’infermeria. Ells es
posen en contacte amb el Donor Center, que coordina l’avaluació i l’obtenció dels
teixits.

Abans de posar en marxa al procés de donació, s’examina l’historial mèdic del
donant potencial per tal de garantir que els seus teixits són adequats per al
trasplantament. Sempre es treballa amb el màxim respecte cap al donant i sense
modificar el seu aspecte. El procés funerari continua sense alteració ni retards. Els
teixits s’envien al Banc de Teixits, i es preparen i s’emmagatzemen per atendre
els malalts que els necessiten.

Al nostre país, es donen les majors taxes de donació del món i es fa un gran nombre
de trasplantaments. Tot i així, continua havent-hi una llista d’espera per rebre un
trasplantament i un percentatge variable de pacients en llista d’espera (depenent
del tipus de trasplantament i les característiques dels pacients) moren abans de
poder ser trasplantats. La realitat és que les llistes d’espera per rebre òrgans i
teixits no baixaran si no s’aconsegueix l’augment del nombre de donacions.

En el desenvolupament del procés de donació d’òrgans i teixits per a trasplanta-
ment, hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte:

• Circumstàncies de la mort: per poder donar òrgans i teixits, el donant ha
de morir en un hospital. Els òrgans es poden donar després d’una aturada
irreversible de les funcions cerebrals o de les cardiorespiratòries, sense que
hi hagi possibilitat de recuperació.

• Avaluació del donant: un cop certificada la mort del donant, l’equip mèdic
de trasplantaments valorarà quins òrgans i teixits poden servir per curar o
millorar la salut d’altres persones.

• Consentiment a la donació: si la donació és possible, el coordinador
hospitalari de trasplantaments comprova la voluntat expressada en vida per
la persona difunta o ho pregunta a la família.

• Extracció d’òrgans i teixits: l’extracció d’òrgans i teixits es fa en condicions
estèrils i en una sala d’operacions apropiada. És una operació practicada per
un equip mèdic i d’infermeria qualificat.

• Adjudicació d’òrgans i teixits: els criteris de distribució d’òrgans entre
les llistes d’espera són públics, de condicionament mèdic i consensuats.
Busquen combinar els principis de beneficència i justícia.
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3.9.2 Trasplantament d’òrgans i teixits

Els trasplantaments d’òrgans i teixits humans són, de vegades, l’única alternativa
de vida per a molts malalts. Amb els avenços tècnics i científics, augmenta dia
a dia el nombre de persones que, gràcies a la generositat dels que han perdut la
vida i les seves famílies, podrien beneficiar-se d’un trasplantament. D’altra banda,
el trasplantament és un tractament mèdic molt complex, i l’únic que necessita la
solidaritat d’altres persones per dur-se a terme.

El trasplantament és la substitució d’un òrgan malalt per un òrgan sa procedent
habitualment d’un donant cadàver. Els òrgans que es poden trasplantar són els
ronyons, el fetge, el cor, els pulmons, el pàncrees i l’intestí.

Els teixits procedents d’un donant cadàver o d’un donant viu, que es poden
trasplantar són: teixit ocular, teixit vascular, teixit valvular, teixit musculoesque-
lètic, pell, membrana amniòtica, cèl·lules progenitores de l’hemopoesi, teixits i
cèl·lules per a teràpies avançades, trasplantaments autòlegs, illots pancreàtics i
teixit compost.

Fases en el trasplantament d’òrgans i teixits:

1. Llista d’espera. Els pacients que esperen un trasplantament formen part
d’una llista d’espera que és responsabilitat de l’OCATT (Organització
Catalana de Trasplantaments), exceptuant el ronyó, que es comparteix
amb el Laboratori d’Histocompatibilitat de Catalunya ja que hi intervé
l’HLA (compatibilitat immunològica entre donant i receptor). Per a la resta
d’òrgans no cal l’anàlisi de l’HLA abans del trasplantament. En el cas dels
teixits les persones que necessiten un implant són controlades pels propis
hospitals autoritzats a Catalunya; el temps d’espera és el temps que es triga
a detectar el teixit idoni per a cada receptor. Quan el metge o metgessa que
tracta la persona necessita un teixit el demana als bancs, i aquests cerquen
el teixit idoni per a cada pacient en concret. Si no es troba, s’espera que
arribi un teixit idoni per al pacient. I, pel que fa a la sang de cordó, la
sang perifèrica i la medul·la òssia, si es necessita una unitat d’una persona
no emparentada, es cerca a través del REDMO (Registre de Donants de
Medul·la Òssia) a altres bancs internacionals.

2. Temps d’espera. Atès que es desconeix el moment en què pot sorgir una
donació, és impossible preveure el temps d’espera exacte per ser trasplantat,
raó per la qual s’ha d’estar sempre localitzable. És freqüent que en aquesta
etapa, després de diversos mesos sense ser avisat, aparegui el desànim per
la manca de notícies o la sensació d’haver estat oblidat. Cal que es tingui
la seguretat que l’equip de trasplantament continua treballant i que quan hi
hagi el donant adequat, sigui quin sigui el dia de la setmana, laboral o festiu,
l’equip de trasplantament estarà disposat a realitzar l’operació.

3. Trasplantament.

4. Possible aparició d’efectes secundaris:
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Reaccions de rebuig: el rebuig és la resposta de l’organisme contra l’òrgan
trasplantat a través del sistema immunitari, que és l’encarregat de protegir-
nos contra les infeccions. Per tal d’evitar el rebuig del nou òrgan, s’utilitzen
medicaments immunosupressors que debiliten la resposta immunitària de
l’organisme. En els últims anys, amb l’aparició de noves drogues immuno-
supressores, s’ha reduït significativament el risc de rebuig, i ha millorat la
funció dels òrgans implantats a curt i llarg termini. Hi ha diversos tipus
de rebuig: rebuig hiperagut (comporta la pèrdua immediata de l’òrgan;
s’intenta evitar amb les proves prèvies al trasplantament i actualment és molt
poc freqüent); rebuig agut (té lloc en les primeres setmanes o mesos després
del trasplantament; amb la medicació adequada sol revertir en la majoria de
casos), i rebuig crònic (després d’uns mesos o anys de funcionament; és
d’evolució lenta i pot arribar a causar la pèrdua de l’òrgan trasplantat).

Reingressos hospitalaris: de vegades cal fer reingressos hospitalaris per
solucionar problemes mèdics associats que solen solucionar-se, en la majo-
ria dels casos, reajustant el tractament a partir de la resposta clínica o una
analítica.

Efectes secundaris a l’ús dels immunosupressors, principalment com-
plicacions infeccioses, metabòliques (diabetis, dislipèmia, osteoporosi...),
complicacions renals (insuficiència renal), complicacions de l’aparell car-
diocirculatori (hipertensió arterial) i un increment en el risc de patir algun
tipus de càncer (sobretot de pell i limfomes).

Els aspectes més rellevants que els receptors d’un trasplantament haurien de tenir
en compte són:

• Medicació: la persona trasplantada segueix un tractament d’immunosu-
pressors. Aquests medicaments s’han de prendre sempre, però amb el
temps la dosi necessària es pot reduir. El compliment en la presa d’aquests
medicaments és bàsic per a l’èxit del trasplantament.

• Senyals d’alerta: la persona trasplantada ha d’estar atenta als senyals
d’alerta que puguin indicar algun tipus d’infecció o situació de rebuig del
nou òrgan. El metge o metgessa li ha d’haver indicat quins solen ser els
símptomes habituals.

• Dieta: en relació amb la dieta hi ha diversos aspectes que hauran de ser
vigilats, com el nombre de calories, la sal, els sucres i els greixos.

• Activitat física: és positiva la realització d’exercici físic, si bé cal fer una
valoració individual com en la resta d’apartats.

• Sexe: l’activitat sexual es pot reprendre posteriorment a l’alta hospitalària;
s’aconsella utilitzar mètodes anticonceptius almenys durant un any. En
relació amb l’embaràs, si el trasplantat és home es pot valorar a partir del
primer any, en cas de ser una dona cal valorar juntament amb el metge o
metgessa i de forma individual la conveniència.

• Prevenció d’infeccions: la resta d’aspectes del dia a dia, com ara el fet de
tenir animals de companyia, fer viatges o la higiene personal i de la llar,
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estan orientades a la prevenció d’infeccions (animals vacunats, no viatjar a
zones on es pugui tenir una infecció...).

3.10 Protocol de cures d’infermeria abans d’un trasplantament

Un cop identificat un pacient amb possible mort cerebral, s’han de seguir els
següents passos:

1. Confirmar la mort cerebral. Per això, el certificat de defunció ha de
ser subscrit per tres metges, entre els quals ha de figurar un neuròleg o
neurocirurgià i el cap del servei de la unitat mèdica corresponent o el
seu substitut. Cap d’aquests facultatius podrà formar part de l’equip que
procedirà a l’obtenció de l’òrgan per efectuar el trasplantament.

2. Demanar permís a la família per a la donació.

3. Posar-se en contacte amb l’OCTT.

4. Fer les proves mèdiques necessàries per confirmar la idoneïtat dels òrgans
a trasplantar.

5. Seguir les pautes mèdiques per mantenir el donant en condicions òptimes.

6. Preparar la documentació i el material necessari per agilitzar el procediment
d’extracció i trasllat dels òrgans.

Els TCAI, en aquesta etapa, hauran de col·laborar amb l’equip de trasplantaments
en tècniques relacionades amb:

• La higiene del pacient.

• El manteniment del material de la unitat.

• La presa de mostres biològiques.

• L’administració de medicaments autoritzats (per exemple, ènemes).

• La preparació i selecció del material requerit per a qualsevol tècnica
necessària en el manteniment del cos.

• Trasllat a quiròfan per a l’extracció o el transport dels òrgans.

Un cop feta l’extracció, caldrà fer les tècniques de cures post mortem per trasllat
del cadàver al dipòsit o tanatori.
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