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Introducció

Proporcionar atenció psicològica a qualsevol pacient requereix sempre un esforç
del professional de la salut, en el sentit que cal adaptar el tipus d’intervenció a les
característiques de cada pacient i a les seves circumstàncies.

En aquesta unitat ens centrarem en com hem d’adaptar la nostra actuació davant
de situacions molt concretes: els pacients amb trastorns mentals, els pacients
terminals i els cuidadors o familiars de persones dependents.

A l’apartat “El pacient amb trastorns mentals” hi trobareu una revisió dels
principals trastorns mentals. Aprendreu no només a identificar-los a partir de les
seves manifestacions principals, sinó també a saber com actuar davant d’aquests
pacients. Tenir un coneixement més profund dels trastorns mentals us ajudarà a
empatitzar amb els pacients i les seves famílies, facilitant d’aquesta manera que
pugueu proporcionar un suport psicològic de més qualitat.

L’apartat “El pacient terminal i les cures pal·liatives” té com a objectiu oferir-vos
els coneixements necessaris que us ajudin a saber acompanyar pacients i familiars
en situació de malaltia terminal. Coneixereu els diferents recursos disponibles a
nivell d’atenció sociosanitària i aprendreu a proporcionar un bon suport emocional
en aquestes situacions.

L’últim apartat, “Suport emocional a la persona cuidadora i a la família”, se centra
en aquelles persones a qui sovint no prestem prou atenció perquè no són el pacient
però són sempre al seu costat i constitueixen un element indispensable del seu
benestar. Reconèixer la tasca insubstituïble que exerceixen els cuidadors i la
càrrega física i emocional que suporten us ha d’ajudar a incloure’ls en la vostra
tasca de proporcionar suport psicològic; tenint cura dels cuidadors i els familiars
estareu tenint cura del pacient de forma indirecta.

No hem volgut tancar la unitat sense dedicar una petita secció a l’acompanyament
de persones que es troben en processos de dol per la pèrdua de persones estimades.
L’atenció al dol forma part de les tasques dels equips sanitaris, que si actuen
de forma adequada poden ajudar a fer que un procés natural com el dol no es
converteixi en un trastorn de salut.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Proporciona suport psicològic específic a pacients afectats per diferents
trastorns mentals.

• Descriu les manifestacions principals dels trastorns mentals més freqüents.

• Distingeix els diferents trastorns d’ansietat.

• Reconeix les manifestacions d’un episodi psicòtic.

• Coneix les pautes generals d’actuació per cada tipus de trastorn.

2. Proporciona suport psicològic a pacients terminals i els seus familiars.

• Explica el concepte de malaltia terminal i cures pal·liatives.

• Identifica les manifestacions físiques de la malaltia terminal.

• Descriu les fases que travessen els malalts terminals.

• Coneix els recursos específics de cures pal·liatives.

3. Proporciona suport psicològic a cuidadors i familiars del pacient.

• Descriu les tasques del cuidador.

• Identifica les manifestacions de l’afectació física i psíquica del cuidador.

• Descriu les recomanacions que ha de seguir la persona cuidadora per tenir
cura d’ella mateixa.

• Reconeix les manifestacions principals de la síndrome del cuidador així com
les seves causes.

• Reconeix les manifestacions físiques, psíquiques i socials del dol.

• Descriu les fases del dol.

• Distingeix els conceptes de dol normal i dol patològic.

• Explica les característiques del dol perinatal i el dol en infants i adolescents.

• Coneix les pautes d’actuació necessàries per proporcionar un bon acompa-
nyament a persones en situació de dol.
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1. El pacient amb trastorns mentals

Segons el que es desprèn de l’Enquesta nacional de salut feta l’any 2017 per
l’Institut Nacional d’Estadística, la salut mental és el sisè problema crònic de
salut a Espanya, per davant fins i tot de la diabetis. Concretament, una de cada
deu persones de més de quinze anys declara haver estat diagnosticada d’algun
problema de salut mental. Les xifres indiquen, per exemple, que la depressió
i l’ansietat formen part dels problemes de salut més freqüents entre la població
espanyola, que l’esquizofrènia afecta al voltant de 400.000 persones i que un
percentatge important de persones declara consumir tranquil·litzants, pastilles per
dormir o antidepressius.

A pesar d’aquestes xifres, els trastorns mentals continuen essent motiu
d’estigmatització de les persones que els pateixen i a vegades fins i tot dels seus
familiars.

L’estigma neix tant del desconeixement com de l’existència d’una sèrie d’estereo-
tips, sovint força allunyats de la realitat però que s’assumeixen com a certs, que es
transmeten de generació en generació i que són l’origen de prejudicis i conductes
discriminatòries. No és estrany sentir parlar de trastorns com l’esquizofrènia o el
trastorn bipolar com si es tractés d’algun tipus de “tara” que converteix la persona
en menys valuosa, menys de fiar o fins i tot perillosa, menystenint el seu potencial
humà i disminuint les seves opcions de ser feliç.

Augmentar la conscienciació i la formació dels professionals de la salut i l’edu-
cació és un pas important per ajudar a desestigmatitzar els trastorns mentals i
facilitar la integració de les persones que els pateixen. Qualsevol professional
que hagi de tractar diàriament amb pacients, ja sigui com a part d’un equip
mèdic o d’infermeria o bé com a part de l’equip administratiu que treballa de
cara al públic en qualsevol centre sanitari, hauria de procurar actualitzar els seus
coneixements sobre els trastorns mentals més freqüents, amb l’objectiu de millorar
la comunicació amb aquests pacients i els seus familiars.

Tenir un coneixement més profund dels trastorns mentals més freqüents, i de les
pautes que cal seguir per millorar l’atenció i la comunicació amb les persones
afectades, ens ajudarà a tenir més empatia amb els pacients i a proporcionar
d’aquesta manera un suport psicològic de més qualitat.

Haurem d’acceptar, però, que en determinats casos els nostres coneixements i
habilitats no seran suficients. Tan important com saber actuar de forma adequada
és saber quan cal demanar la intervenció d’un especialista.
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A l’apartat “El pacient
davant la malaltia” de la

unitat “Afrontament de la
malaltia en les diferents

etapes de la vida”, hi
trobareu una explicació

detallada dels conceptes
d’estrès i ansietat, les

diferències que entre ells i
les característiques de la

reacció fisiològica que els
acompanya.

Les palpitacions són la
sensació incòmoda que té

una persona quan és
conscient del seu propi

batec cardíac, que percep
com a més ràpid, més fort o

irregular.

Davant de determinades conductes complexes, com per exemple les
compulsions i rituals que s’observen en els pacients afectats pel trastorn
obsessivocompulsiu o les manifestacions agudes d’un quadre psicòtic, si
no sabem com actuar és millor demanar la intervenció d’un especialista de
l’equip, abans que improvisar actuacions que poden ser contraproduents.

El DSM-5

Els trastorns mentals es classifiquen i es diagnostiquen a partir dels criteris definits
pel Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals de l’Associació Americana de
Psiquiatria, conegut per les seves sigles en anglès, DSM (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders), que conté les descripcions, els símptomes i altres criteris que
permeten diagnosticar els diferents trastorns. Aquest manual, que actualment es troba en
la seva cinquena edició (DSM-5), es revisa periòdicament a mesura que es van identificant
nous trastorns o que es redefineixen els criteris per diagnosticar trastorns ja coneguts.

1.1 Els trastorns d’ansietat

L’ansietat o angoixa és una emoció que tothom experimenta alguna vegada davant
de determinades situacions o circumstàncies. Es tracta d’una reacció natural
d’alarma de l’organisme que apareix quan l’individu percep un perill potencial
o una pèrdua de control sobre l’entorn.

Normalment no es tracta d’una emoció nociva, sinó que ens ajuda a activar el
cos i la ment i a augmentar les nostres possibilitats d’èxit davant de determinades
situacions que representen un repte: un examen, una presentació en públic, un
encàrrec de feina, etc.

Parlem de trastorn per ansietat quan una persona experimenta
freqüentment un nivell d’ansietat excessiu davant de situacions quotidianes.
La persona afectada se sent incapaç de controlar l’ansietat, que acaba
interferint en la seva qualitat de vida.

1.1.1 Tipus de trastorns d’ansietat

Tot i que s’han descrit diferents tipus de trastorns d’ansietat, cadascun amb una
sèrie de característiques pròpies, tots ells comparteixen en algun moment les ma-
nifestacions físiques i psíquiques típiques de l’ansietat: sensació de nerviosisme,
intranquil·litat, por, pànic, palpitacions, sensació de falta d’alè, tensió muscular,
tremolor o adormiment de les mans o els peus, augment de la sudoració, sensació
de boca seca, nàusees, mareig, etc.

Cal dir, però, que no tothom experimenta tots els símptomes ni els percep de la
mateixa manera; l’ansietat té un component subjectiu que la converteix en una
experiència única per cada individu.
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A continuació es descriuen les característiques principals dels trastorns d’ansietat
més freqüents:

• Atac de pànic: també conegut com a crisi d’ansietat o d’angoixa. L’atac de
pànic no es considera un trastorn mental per si mateix, sinó que pot produir-
se en el context de qualsevol trastorn d’ansietat. Consisteix en l’aparició
sobtada d’una sensació de por o de malestar intens, que arriba a la seva
màxima expressió en pocs minuts i que es caracteritza per la presència
d’almenys quatre dels símptomes següents: palpitacions, sudoració, tremo-
lor, sensació de dificultat per respirar o d’asfíxia, dolor o molèstia al pit,
nàusees o malestar abdominal, sensació de mareig o desmai, esgarrifances
o sensació de calor, parestèsies, sensació d’irrealitat o de despersonalització,
por de perdre el control o de tornar-se boig, por de morir. Sovint els atacs
es produeixen a partir d’un estat previ d’ansietat, però també es poden
desencadenar de forma inesperada en situacions en què l’individu està
tranquil, fins i tot dormint.

• Trastorn d’ansietat generalitzada: es caracteritza per la presència d’un
nivell d’ansietat excessiu durant un període de temps prolongat. A part
de la sensació de preocupació excessiva i constant per coses quotidianes,
aquest trastorn es caracteritza per la presència durant almenys sis mesos de
tres o més dels símptomes següents: nerviosisme o inquietud, cansament
superior a l’habitual, dificultat per concentrar-se, irritabilitat, tensió o dolors
musculars, dificultat per dormir.

• Trastorn de pànic: el criteri principal per diagnosticar aquest trastorn és
l’aparició d’atacs de pànic imprevistos de forma recurrent. La persona
afectada se sent preocupada durant llargs períodes de temps davant la
perspectiva de patir un altre atac, fins al punt d’evitar certs llocs o situacions
que pensa que poden precipitar un nou atac.

• Trastorn d’ansietat social: també conegut com a fòbia social, consisteix
en l’existència de por o ansietat intensa en les situacions socials en què
l’individu percep que està exposat al possible examen per part d’altres
persones, fins al punt que acaba evitant les situacions socials o patint uns
nivells molt elevats d’ansietat si es veu obligat a participar-hi, podent tenir
fins i tot crisis d’ansietat. Les persones afectades se senten intensament
incòmodes davant la perspectiva de ser observades (mentre parlen o mengen,
per exemple) o jutjades, tement fins i tot mostrar la seva ansietat d’una forma
que les faci sentir avergonyides o humiliades.

La timidesa és un tret de personalitat
que tenen moltes persones i no
s’hauria de tractar com un trastorn
mental. Font: Kristoffer Abildgaard
(Flickr).

Diferència entre timidesa i fòbia social

La timidesa és un tret de la personalitat, no és un trastorn mental. Les persones tímides
tenen per naturalesa un cert temor a ser jutjades o observades, de tal manera que
relacionar-se amb els altres o expressar-se en públic són situacions que els suposen un
cert esforç i que els provoquen un cert grau d’ansietat. Les persones tímides, però, tot i
que no se senten del tot còmodes en determinades situacions socials, no les eviten tan
activament com les persones que pateixen fòbia social, ni l’ansietat que experimenten és
tan intensa. Una persona tímida pot sentir-se nerviosa, posar-se vermella, suar o fins
i tot sentir molèsties gastrointestinals quan s’ha d’exposar; una persona amb fòbia social
experimenta una reacció fisiològica més intensa, pot tenir taquicàrdia, sensació de dificultat

Parestèsia

Sensació anòmala de formigueig
o d’adormiment que es percep
normalment a les mans, els
braços, les cames o els peus,
sense que hi hagi cap estímul que
ho justifiqui.

Recurrent

Que torna de tant en tant (per
exemple, hi ha malalts que tenen
febre recurrent).
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respiratòria o veritables crisis d’ansietat, no ja només en el moment d’enfrontar-se a la
situació, sinó fins i tot pel sol fet d’imaginar-la de forma anticipada. Es podria dir que la
fòbia social és l’extrem patològic de la timidesa.

• Agorafòbia: existència de por o ansietat intensa envers determinades
situacions en què l’individu percep que seria difícil escapar-se o rebre
ajuda en cas d’aparició dels símptomes de l’ansietat. Exemples d’aquestes
situacions serien anar dins d’un mitjà de transport (cotxe, autobús, tren,
vaixell, avió), trobar-se enmig espais oberts (ponts, aparcaments) o tancats
(botigues, cinemes, teatres), estar sol enmig d’una multitud o fent una cua
amb molta gent. En casos greus d’agorafòbia, l’individu no se sent capaç
de sortir de casa. Les situacions agorafòbiques són evitades activament o
bé són afrontades amb un alt nivell d’ansietat.

• Fòbia específica: presència de por o ansietat desproporcionada davant
d’una situació o un objecte concret, com per exemple alguns animals
(aranyes, serps, gossos), la sang, les injeccions, volar, les altures, les
tempestes, els llocs tancats (ascensors), etc. Com en la resta de trastorns
de tipus fòbic, la persona afectada evita l’exposició a l’objecte o la situació
que provoquen la reacció d’ansietat.

• Trastorn hipocondríac: també anomenat trastorn d’ansietat per malaltia,
es caracteritza per una preocupació excessiva davant la possibilitat de
contraure una malaltia greu. Les persones hipocondríaques mostren una
preocupació excessiva per la seva salut, de manera que senten la necessitat
de comprovar repetidament si el seu cos mostra signes de malaltia. Algunes
persones es converteixen en visitants habituals d’hospitals i centres mèdics,
als quals acudeixen amb tot tipus de queixes, demanant que se’ls facin tot
de proves i procediments per descartar possibles malalties. En altres casos,
però, la persona afectada evita qualsevol visita a un centre sanitari per por
que les seves sospites de patir una malaltia greu es vegin confirmades.

• Trastorn obsessivocompulsiu (TOC): la persona afectada per aquest
trastorn experimenta una ansietat intensa com a resultat de l’aparició de
pensaments obsessius (obsessions) i/o de conductes compulsives (compulsi-
ons). Les obsessions es defineixen com a pensaments o imatges recurrents,
irracionals i persistents (contaminar-se quan toquen qualsevol objecte de
l’entorn, haver deixat una porta mal tancada, pensar que podries fer mal
o matar una persona estimada), que es presenten de forma intrusiva i no
desitjada i que generen una gran ansietat en la persona que els pateix,
que intenta sense èxit ignorar-los o suprimir-los de la seva ment. Les
compulsions són conductes (rentar-se les mans, ordenar, comprovar les
coses) o actes mentals (resar, comptar, repetir paraules en silenci) que la
persona ha de realitzar repetidament per disminuir l’ansietat. Sovint, però
no sempre, les compulsions estan relacionades amb les obsessions. Així,
per exemple, podem trobar un individu que davant l’obsessió que s’ha
contaminat perquè ha tocat el pom d’una porta, sent la compulsió de rentar-
se les mans diverses vegades, sovint seguint una determinada seqüència
d’accions, com si es tractés d’un ritual.
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Tinc TOC?

Gairebé tothom ha experimentat alguna vegada la sensació de no haver tancat bé la porta
de casa després de sortir-ne o la del cotxe després d’haver-lo deixat aparcat en algun lloc.
És probable també que en aquests casos algunes persones s’hagin sentit impel·lides a
recular i comprovar que tot estava bé. La majoria de persones, però, poden continuar amb
la seva rutina sense preocupar-se en absolut per aquests petits episodis, que es produeixen
només ocasionalment i no són viscuts amb ansietat ni interfereixen en la vida diària, com
sí que seria el cas si es tractés d’un TOC.

• Trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT): apareix com a conseqüència
d’haver viscut una experiència traumàtica (víctimes o testimonis d’agressi-
ons, accidents, catàstrofes, etc.). Les persones afectades reviuen la situació
traumàtica en contra de la seva voluntat amb reaccions intenses d’ansietat.

1.1.2 Tractament de l’ansietat i pautes d’actuació

Tot i que cadascun dels diferents trastorns d’ansietat té característiques úniques,
la majoria d’ells responen bé a dos tipus de tractaments: els fàrmacs ansiolítics
i la teràpia psicològica o psicoteràpia.

Els fàrmacs ansiolítics no curen els trastorns d’ansietat però poden ser útils per
ajudar a disminuir-ne els símptomes. S’acostumen a utilitzar durant períodes curts
de temps i sempre sota prescripció mèdica.

Pel que fa a la psicoteràpia, tot i que hi ha nombroses tècniques de suport,
una de les més eficaces per al tractament dels trastorns d’ansietat és la teràpia
cognitivoconductual, que engloba tres tipus d’intervencions:

• Tècniques cognitives: tenen com a objectiu identificar i neutralitzar aquells
pensaments erronis en la interpretació de la realitat que són la causa de les
reaccions d’ansietat.

• Tècniques de relaxació: ajuden a disminuir la tensió muscular, millorar la
respiració i reduir l’estrès en general.

• Tècniques conductuals: tenen com a objectiu exposar l’individu a aquells
estímuls o situacions que li provoquen ansietat, tot ensenyant-li estratègies
per fer-hi front.

En el cas de les fòbies, són molt útils les tècniques d’exposició i de dessensi-
bilització sistemàtica, que consisteixen fonamentalment en exposar el pacient a
les situacions o els objectes temuts (volar, serps, reunions socials...). A través
d’aquestes exposicions repetides i controlades i amb l’ajuda de tècniques de
relaxació, l’individu adquireix a poc a poc una sensació de control sobre la situació
que fa que l’ansietat disminueixi o desaparegui. A través d’aquestes tècniques
es pot aconseguir eliminar les conductes d’escapament o evitació típiques de les
fòbies.

A l’apartat “El pacient
davant la malaltia” de la
unitat “Afrontament de la
malaltia en les diferents
etapes de la vida”, hi
trobareu una descripció
més detallada dels
símptomes del trastorn
d’estrès posttraumàtic.

Ansiolític

Qualsevol fàrmac que
disminueix o elimina els
símptomes de l’ansietat.
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A l’apartat “Afrontament
de l’estrès i l’ansietat

causats per la malaltia” de
la unitat “Afrontament de

la malaltia en les diferents
etapes de la vida”, hi

trobareu una breu
descripció de les

tècniques de relaxació
més utilitzades.

Qui pot proporcionar teràpia psicològica?

Les diferents tècniques de psicoteràpia existents actualment poden ser de gran utilitat a
l’hora de tractar trastorns complexos com el TOC, les fòbies o els trastorns psicòtics, però
cal tenir en compte que han de ser aplicades per especialistes del camp de la psicologia o
la psiquiatria que a més tinguin formació específica en l’aplicació d’aquestes tècniques.

A continuació us proposem una sèrie de recomanacions senzilles que podeu
seguir encara que no sigueu especialistes i que us ajudaran a proporcionar un millor
suport psicològic a pacients afectats per trastorns d’ansietat:

• Aprendre a identificar els signes, símptomes i factors desencadenants de
l’ansietat i el pànic: ampliar els nostres coneixements sobre els trastorns
mentals és el primer pas per augmentar la nostra professionalitat i capacitat
d’empatia i per evitar els estereotips negatius que porten a actituds d’in-
comprensió i de rebuig. Si per exemple observem conductes compulsives
en un pacient diagnosticat de TOC, hem d’entendre que per molt enutjós
que sembli aquell ritual, no és el pacient sinó el trastorn el responsable de
la seva conducta.

• Ajudar els pacients a reconèixer els signes i símptomes de l’ansietat amb
l’objectiu d’augmentar el seu propi control de la situació i la seva capacitat
d’adoptar estratègies per fer-hi front.

• Evitar comentaris del tipus: “no et posis nerviós”, “no sé per què pateixes
tant, això no és res”, “vinga, t’has de sobreposar”, “treu-te del cap aquesta
obsessió”... Aquest tipus de comentaris, lluny d’ajudar a tranquil·litzar la
persona amb ansietat, la fan sentir malament i incompresa, dificultant que
comparteixi com se sent. Recordem que facilitar l’expressió emocional
dels pacients és sempre una molt bona manera de donar-los suport. El sol
fet d’estar al costat de la persona afectada, mostrant empatia i deixant que
s’expressi, acostuma a tenir un efecte tranquil·litzador.

• En moments puntuals de gran ansietat, podem animar el pacient a utilitzar
tècniques de relaxació senzilles, mostrant-li el procediment si no el coneix.
La tècnica de respiració conscient o diafragmàtica, per exemple, acostuma
a ser eficaç per ajudar a disminuir la intensitat de les crisis d’ansietat.

1.2 La depressió

Algunes persones deprimides
manifesten sentir-se desgraciades o

infelices sense ser capaces de saber
exactament per què. Font: Useche70

(Pixabay).

La depressió és un trastorn de l’estat d’ànim que es caracteritza sobretot per
la presència d’un sentiment persistent de tristesa i per una pèrdua progressiva
d’interès envers un mateix i l’entorn. La persona afectada perd progressivament
l’interès pel seu aspecte físic, per la feina, pels problemes de les persones més
properes o per qualsevol tipus d’activitat, fins i tot aquelles que abans li agradaven.
En la majoria de casos, els símptomes de la depressió són suficientment severs per
interferir de forma notable en les activitats diàries de la persona afectada, en tots
els àmbits (casa, feina, escola, relacions i activitats socials).
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Segons el DSM-5, la depressió pot incloure els símptomes següents:

• Sentiment de tristesa, ganes de plorar, sensació de buidor o desesperació.

• Pèrdua d’interès o de plaer per gairebé totes les activitats, fins i tot aquelles
que abans agradaven.

• Sensació de cansament i falta d’energia: qualsevol tasca, per petita que sigui,
requereix un esforç extraordinari.

• Augment o disminució de la gana (amb els corresponents canvis de pes).

• Alteracions del son (insomni o hipersòmnia).

• Agitació o alentiment psicomotor.

• Sentiment d’inutilitat o culpabilitat.

• Dificultat per pensar, concentrar-se, prendre decisions i recordar coses.

• Pensaments recurrents de mort, idees suïcides.

Les preocupacions constants que experimenten les persones deprimides sovint
deriven en quadres d’ansietat, responsables de l’aparició d’una sèrie de mani-
festacions físiques que resulten molt molestes per la persona afectada, fins al punt
que a vegades es converteixen en la queixa principal del pacient (mal d’esquena,
mal de cap, palpitacions, molèsties abdominals, etc.).

Estar trist no és el mateix que tenir una depressió

La mort d’una persona estimada, la pèrdua de la feina o el final d’una relació són
experiències difícils d’encaixar per qualsevol persona. És normal que com a resposta a
aquestes situacions aflorin sentiments de tristesa i de dol. És probable que la persona
afectada es descrigui a ella mateixa com a deprimida, però estar trist (emoció) no és
el mateix que tenir una depressió (trastorn). Tot i que les manifestacions principals són
similars, tenen diferències importants:

• En la tristesa deguda a una pèrdua (d’una persona estimada, de la feina), els sentiments de
dolor i tristesa van i venen com si es tractés d’onades, intercalant-se amb els records positius
d’allò que s’ha perdut. En la depressió, en canvi, l’estat d’ànim i l’interès es troben deprimits
de forma persistent.

• En les reaccions de dol, l’autoestima generalment es manté, mentre que en la depressió són
habituals els sentiments d’inutilitat i de menyspreu envers un mateix.

Cal dir, però, que en algunes persones una situació de dol pot derivar en una veritable
depressió. En aquests casos, és molt important distingir entre tristesa normal i patològica
per tal de poder oferir a la persona el suport adequat.

La depressió en les persones d’edat avançada es presenta sovint de forma atípica,
a través de símptomes que poden passar fàcilment desapercebuts i que sovint
no són tinguts en compte perquè s’interpreten com a manifestacions pròpies
de l’envelliment. D’aquesta manera, podem trobar persones grans en què la
depressió es manifesti principalment en forma de problemes de memòria, canvis
de personalitat, dolors a diverses parts del cos o no voler sortir de casa ni fer coses
noves. Cal estar atents a aquests senyals en una persona gran i en cas de sospita
se l’ha d’animar a demanar ajuda professional.
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Condescendència: actitud
d’una persona quan intenta
ser amable o acomodar-se
als gustos d’una altra des

d’un sentiment de
superioritat.

1.2.1 Tractament de la depressió i pautes d’actuació

La depressió es considera un dels trastorns mentals més tractables. Una gran majo-
ria de pacients acaben responent bé als tractaments i gairebé tots ells experimenten
almenys un alleujament dels símptomes. Val la pena, doncs, posar-se en mans d’un
bon professional tan aviat com es detectin els primers símptomes.

En casos de depressió lleu, pot ser suficient proporcionar al pacient un assessora-
ment sobre com encarar els problemes o el que es coneix com a autoajuda guiada.
Les teràpies psicològiques, com el counselling (consell/orientació) o la teràpia
cognitivoconductual també acostumen a donar bons resultats.

Si es decideix fer algun tipus de teràpia psicològica pot ser útil incloure-hi les
persones més properes (parella, familiars, amics...), com a estratègia per ajudar a
identificar i tractar problemes específics en les relacions interpersonals.

Els fàrmacs antidepressius també ajuden en determinats casos, especialment
quan no hi ha hagut una bona resposta després d’un temps prudencial i han
començat a aparèixer complicacions (baixes laborals, afectació de les relacions
interpersonals, risc de suïcidi...).

Els fàrmacs antidepressius

Cal que els pacients i els seus familiars o persones properes siguin conscients que la
majoria de medicaments per a la depressió tarden un cert temps a fer efecte, de manera
que normalment no s’observa una millora significativa de l’estat d’ànim fins al cap d’unes
setmanes. A diferència de la majoria de fàrmacs que s’utilitzen per tractar l’ansietat,
però, els medicaments antidepressius no acostumen a ser addictius. Tot i així, en cas
d’interrupció brusca del tractament poden aparèixer efectes adversos molestos (cefalea,
mareig, nàusees, ansietat).

La teràpia electroconvulsiva

Tot i la seva mala fama, la teràpia electroconvulsiva o electroxoc és actualment un
tractament segur, ràpid i eficaç en determinats pacients que no han respost a altres
mesures terapèutiques. El procediment, que es fa en un hospital sota anestèsia general,
consisteix en l’administració de petits corrents elèctrics a través del cervell. Les breus
convulsions que es generen provoquen canvis neuroquímics que poden revertir els
símptomes d’alguns trastorns mentals com la depressió o els episodis maníacs del trastorn
bipolar.

Vegem a continuació una sèrie de consells que ens poden ajudar a saber estar al
costat d’una persona amb depressió, sense perdre de vista que el més important és
que es posi en mans d’un especialista i segueixi les teràpies farmacològiques i/o
psicològiques adequades:

• Mostrar una actitud empàtica i respectuosa que demostri a la persona
afectada que entenem el seu sofriment, evitant, però, mostrar una actitud
excessivament paternalista que es pugui interpretar com a condescendència.

• Estar oberts a escoltar activament si la persona sent la necessitat d’expressar
com se sent, però respectar també els moments en què s’estima més estar en
silenci. És absurd pressionar una persona amb depressió perquè sigui més
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sociable, com si fos una cosa fàcil que depengués només de la seva voluntat.
En fer-ho estem augmentant el seu malestar i la fem sentir encara més sola
davant l’evidència que les persones que l’envolten no semblen adonar-se de
l’intens dolor que pateix i les limitacions que imposa la malaltia.

• Cal evitar afirmacions del tipus “les coses no et poden anar tan malament” o
“hauries d’estar content amb el que tens”, que demostren falta de comprensió
i fan que la persona afectada percebi que el seu patiment és menystingut.

• Evitar els consells del tipus “t’hauries d’animar, sortir, procurar divertir-
te i participar en activitats”. Molts pacients se senten angoixats quan les
persones properes, amb bona fe però poc encert, les pressionen perquè
segueixin una sèrie d’indicacions que senzillament no està a les seves mans
seguir.

• Transmetre esperança: s’ha de recordar a la persona deprimida que la
depressió és una malaltia tractable. Se l’ha d’animar a seguir les pautes
marcades pels especialistes perquè d’aquesta manera pot tenir l’esperança
que amb el temps millorarà.

• Reforçar l’autoestima: les persones deprimides tendeixen a destacar els seus
defectes i les seves debilitats; per aquesta raó, és important animar familiars
i amics de la persona afectada perquè l’ajudin a posar en valor les seves
capacitats i els mèrits que segur que ha assolit al llarg de la vida, fent-la
sentir important i valuosa per les persones que se l’estimen.

1.3 El trastorn bipolar

Les persones afectades pel trastorn bipolar experimenten canvis extrems de l’estat
d’ànim, i poden patir tant episodis de gran eufòria i exaltació, anomenats episodis
maníacs, com episodis caracteritzats per una gran tristesa i desesperació, coneguts
com a episodis depressius.

L’alternança entre estats d’ànim
extrems que caracteritza el trastorn
bipolar va fer que durant anys es
conegués com a trastorn
maniacodepressiu. Imatge: lircoglu
(Pixabay).

Tant els episodis de mania com els de depressió poden durar setmanes i, si no
es tracten, poden interferir de manera important en la vida diària de la persona
afectada. Alguns pacients experimenten episodis de mania o de depressió de forma
molt esporàdica, amb períodes llargs en què l’estat d’ànim podria qualificar-se de
normal, mentre que d’altres alternen episodis de mania i de depressió diverses
vegades en un mateix any.

Vegem quins símptomes es poden observar en un episodi maníac:

• Sensació de felicitat i optimisme exagerats.

• Nerviosisme, agitació i irritabilitat.

• Hiperactivitat (la persona se sent plena d’energia i augmenta el seu nivell
d’activitat a nivell laboral, social i sexual).

Els símptomes que
caracteritzen els episodis
depressius ja s’han
descrit en l’apartat “La
depressió”.
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• Disminució de la necessitat de dormir (per exemple, se senten descansats
després de dormir només tres hores).

• Augment de l’autoestima, sentiments de grandesa.

• La persona està més xerraire i parla més ràpid del que és habitual.

• Sensació de fuga d’idees, com si els pensaments anessin a gran velocitat.

• Facilitat de distracció.

• Participació excessiva en activitats que tenen moltes possibilitats de te-
nir conseqüències negatives (compres desenfrenades, inversions impru-
dents...).

• Alguns pacients arriben a experimentar símptomes psicòtics (al·lucinacions,
deliris).

1.3.1 Tractament del trastorn bipolar i pautes d’actuació

En el cas del trastorn bipolar, es considera que el tractament farmacològic és
imprescindible, fins al punt que es recomana mantenir-lo fins i tot durant els
períodes en què no hi ha símptomes de mania ni de depressió, amb l’objectiu
de minimitzar l’aparició de recaigudes.

Els fàrmacs més utilitzats són els anomenats estabilitzadors de l’estat d’ànim,
tot i que també es poden utilitzar fàrmacs antidepressius, ansiolítics i antipsicòtics.

Pel que fa als tractaments psicològics, hi ha diverses opcions:

• Teràpia interpersonal i del ritme social: es basa en l’establiment d’una
rutina diària (alimentació, activitat física i descans) que ajudi a millorar la
gestió de l’estat d’ànim.

• Teràpia cognitivoconductual: pot ajudar a identificar els factors desenca-
denants dels episodis i a controlar l’estrès.

• Psicoeducació: permet conèixer millor la malaltia i aprendre a prevenir les
recaigudes.

• Teràpia familiar: consisteix en modificar determinats patrons en les
relacions familiars que poden precipitar les recaigudes.

Igual que en el cas de la depressió, la teràpia electroconvulsiva pot ser útil en
determinats casos.

Pel que fa a les pautes d’actuació, cal partir del fet que durant un episodi maníac
és habitual que la persona afectada no pensi que té cap problema; de fet, és
probable que reaccioni amb còlera si qualsevol persona li fa veure que té un
comportament inadequat. Això és degut a que les vivències de la fase de mania
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resulten molt agradables pel malalt (algunes persones tenen la sensació d’estar
millor que mai o en el millor moment de la seva vida, especialment si han passat
per l’experiència d’una depressió), i per tant no és capaç de valorar adequadament
els riscos associats al comportament maníac (pèrdues econòmiques, ruptures de
parella, acomiadament laboral...).

Durant un episodi de mania podem ajudar la persona afectada seguint els següents
consells:

• Passar temps al seu costat: les persones que es troben en fase de mania
sovint se senten aïllades. Passar encara que sigui petits períodes de temps
al seu costat les fa sentir menys aïllades. Si el nivell d’energia és elevat, una
bona idea pot ser caminar junts, permetent d’aquesta manera que la persona
afectada es mogui sentint-se al mateix temps acompanyada.

• Contestar les preguntes amb honestedat, però sense entrar en cap debat o
discussió. Evitar les converses intenses.

• No prendre’s cap comentari d’una manera personal. Durant les crisis de
mania alguns malalts es mostren molt irritables, i poden fer comentaris
ofensius o desagradables fins i tot a persones que estimen, que després
lamenten.

• Preparar aliments fàcils de menjar (entrepans, pomes, formatge, sucs...), ja
que el pacient té dificultats per asseure’s l’estona necessària per fer un àpat
normal.

• Protegir el pacient dels seus propis impulsos. En determinats casos pot ser
bo amagar les targetes de crèdit o el mòbil per evitar compres descontrola-
des.

• Procurar un entorn tranquil, evitant sotmetre el pacient a molta activitat o
estimulació.

• Permetre que la persona dormi sempre que sigui possible. Durant períodes
de gran energia, dormir és difícil; per això s’han de permetre petites
dormides durant el dia. A vegades la persona se sent descansada després
de dormir només dues o tres hores.

1.4 L’esquizofrènia

L’esquizofrènia és un trastorn mental greu que afecta el pensament, la percepció,
les emocions i la conducta. Forma part dels anomenats trastorns psicòtics, que són
aquells en què els pacients en algun moment perden el contacte amb la realitat.

Què és un brot psicòtic?

La psicosi es defineix com un estat mental caracteritzat per una alteració de la percepció
de la realitat. Durant un episodi o brot psicòtic, la persona afectada pot veure coses o sentir
veus que només existeixen dins de la seva ment. Hi ha diversos trastorns en els quals es
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Quan es parla de
símptomes positius i

negatius de l’esquizofrènia,
és important aclarir que no
ens estem referint a si són

bons o dolents. En
psiquiatria s’utilitza el

concepte de positiu per
referir-se a algun símptoma
que no estava present en el

passat. El terme negatiu,
en canvi, defineix la pèrdua

d’una capacitat o
característica prèviament

adquirida.

poden produir episodis psicòtics; l’esquizofrènia és el més conegut, però n’hi ha d’altres,
com el trastorn esquizoafectiu, les psicosis tòxiques degudes al consum de determinades
drogues (cànnabis, cocaïna, amfetamines...) o els quadres psicòtics deguts a malalties
orgàniques (tumors, infeccions cerebrals, malalties autoimmunes...).

Altres trastorns mentals, com les depressions greus, el trastorn bipolar o els trastorns de la
personalitat, també poden produir episodis psicòtics en algun moment de la malaltia.

Vegem a continuació quins són els símptomes més freqüents de l’esquizofrènia:

1. Símptomes positius: s’inclouen en aquest grup comportaments o caracte-
rístiques noves que mostra l’individu i que generalment no s’observen en
persones sanes:

• Al·lucinacions: són percepcions que es produeixen en absència de cap
estímul real. La persona afectada veu o sent coses que no són reals,
que s’originen a l’interior de la seva pròpia ment i que, tot i que són
percebudes com a reals, no ho són. Les al·lucinacions poden afectar
qualsevol dels sentits, i, per tant, poden ser auditives, visuals, tàctils,
olfactives o gustatives. Les més freqüents, però, són les al·lucinacions
auditives, en les quals la persona sent veus que li parlen, li donen
ordres, comenten el que fa o fins i tot l’insulten.

• Deliris o idees delirants: són creences falses que no es basen en la
realitat. La persona pot creure, per exemple, que quan és a casa
l’espien a través de càmeres ocultes, que ha estat escollida per a alguna
missió important, que les persones del seu voltant li volen fer mal
o que tothom l’observa i parla d’ell, fins i tot des dels mitjans de
comunicació.

• Alteracions de la conducta: el pacient pot mostrar un comportament
extravagant o no adequat, a vegades agressiu, que pot estar influït pel
contingut de les al·lucinacions i els deliris.

• Desorganització del pensament i la parla: pot aparèixer confusió i
desorganització del pensament, de manera que la persona afectada pot
tenir dificultats a l’hora d’associar les idees, passant d’un tema a un
altre sense connexió o donant respostes incoherents a les preguntes
que se li fan.

• Trastorns del moviment: el pacient pot mostrar alteracions motores en
forma de moviments agitats, repetitius o anormals.

• Alteracions cognitives: es poden produir alteracions de l’atenció, la
concentració i la memòria.

2. Símptomes negatius: sota aquesta denominació s’hi inclouen símptomes
que indiquen la disminució o l’absència de determinades conductes consi-
derades normals:

• Disminució dels sentiments d’afecte cap a altres persones.

• Disminució o pèrdua de la capacitat per expressar les emocions (la
persona parla amb un to monòton, sense canviar d’expressió facial i
sense fer cap contacte visual).

• Pèrdua d’interès i motivació envers les activitats quotidianes.
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• Disminució de la capacitat per sentir plaer (anhedonia).

• Aïllament social.

• Abandó de la higiene personal.

La majoria de pacients experimenten períodes en què es produeix un empitjo-
rament dels símptomes, especialment els positius (episodis psicòtics aguts), i
períodes en què la majoria dels símptomes gairebé desapareixen.

El matemàtic nord-americà John F.
Nash (1928-2015), guanyador del
Premi Nobel d’Economia l’any 1994,
patia esquizofrènia. La seva vida va
inspirar la pel·lícula "Una ment
meravellosa". Font: Peter Badge
(Wikimedia Commons).

Creences errònies sobre l’esquizofrènia

La gran complexitat de l’esquizofrènia, junt amb el seu desconeixement per part de gran
part de la població, han propiciat l’existència de nombroses creences falses sobre aquesta
malaltia, com el fet de creure, per exemple, que les persones afectades tenen doble
personalitat o que són sempre agressives i perilloses. Amb un tractament adequat i un bon
suport familiar i social, la gran majoria de pacients aconsegueixen controlar els símptomes
dels episodis aguts, prolongar els períodes de remissió i portar una vida relativament
normal.

1.4.1 Tractament de l’esquizofrènia i pautes d’actuació

Com en la resta de trastorns mentals, el tractament de l’esquizofrènia és una
combinació de teràpia farmacològica i psicològica.

Els medicaments més utilitzats són els antipsicòtics, que, tot i que tenen impor-
tants efectes secundaris, són bastant efectius, sobretot a l’hora de disminuir els
símptomes positius de la malaltia, com les al·lucinacions i els deliris. S’acostumen
a prescriure quan es produeix un brot psicòtic, i s’allarga el tractament durant
almenys un o dos anys després de l’episodi.

Els antipsicòtics s’utilitzen sovint en combinació amb altres fàrmacs, com els
ansiolítics o els antidepressius.

Les teràpies psicològiques són especialment útils per ajudar el pacient a gestionar
millor els símptomes de les al·lucinacions i els deliris i per millorar els símptomes
negatius de la malaltia, com l’apatia o l’anhedonia. Entre les teràpies psicològi-
ques més utilitzades hi ha les següents:

• Teràpia cognitivoconductual: l’objectiu és ensenyar el pacient a afrontar
l’estrès, a reconèixer els senyals inicials d’una recaiguda i a identificar
i modificar els patrons de pensament que el condueixen a sentiments i
conductes anòmales.

• Teràpia familiar: pretén proporcionar suport i educació als familiars
que conviuen més directament amb el pacient. L’objectiu és millorar
l’afrontament de la malaltia tant per part del pacient com de la família.

• Teràpia psicosocial: es tracta de reforçar l’adaptació i el funcionament
social i ocupacional del pacient, promovent la seva autonomia.
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Pautes d’actuació davant d’una persona que pateix al·lucinacions

És probable que si ens trobem davant d’una persona que està patint una al·lucinació ens
sentim una mica espantats, ja que no podem veure ni sentir allò que està provocant que es
comporti de manera estranya. És possible que el pacient també sembli espantat.

Sense deixar de banda que hem de posar en coneixement d’un especialista qualsevol
episodi d’al·lucinacions que presenciem, ja es tracti d’un pacient, un familiar o un amic, és
bo saber com actuar. Hem d’intentar mantenir la calma i seguir les indicacions següents:

• Acostar-nos a la persona tranquil·lament mentre ens hi dirigim pel seu nom.

• Demanar-li que ens digui què li està passant i preguntar-li si se sent espantada o confosa.

• Dir-li que nosaltres no veiem ni sentim el mateix que ella, que es tracta d’una al·lucinació. Cal
evitar però entrar en una discussió si veiem que no ens entén o no ens creu; és important
que senti que pot parlar amb nosaltres del que li està passant.

• Parlar sobre l’experiència (si per exemple està sentint veus, preguntar-li quan han començat,
d’on venen, què diuen...) i preguntar si podem fer alguna cosa per ajudar.

Moltes persones deixen de tenir al·lucinacions just quan comencen a interactuar amb una
altra persona. Si veiem que l’al·lucinació persisteix, podem provar el següent:

• Suggerir a la persona que provi d’ignorar les veus.

• Suggerir-li possibles motius pels quals està patint una al·lucinació, com a estratègia per
ajudar-la a qüestionar el que està veient o sentint: falta de son, nivell baix de sucre a la
sang, deshidratació, estrès intens, febre, alcohol...

• Suggerir-li que escolti música o miri la televisió.

• Fer-la participar en alguna activitat.

Si observem que una persona amb esquizofrènia pateix episodis
d’al·lucinacions i/o deliris, cal comunicar-ho a l’equip assistencial
que en té cura, perquè pot ser necessari ajustar el tractament farmacològic.

Pautes d’actuació davant d’una persona que pateix deliris

Si ens trobem davant d’una persona que experimenta pensaments delirants, no l’hem de
tractar com si fos boja, ni encara menys renyar-la de forma agressiva, però tampoc li hem
de seguir el corrent. Cal seguir les pautes següents:

• Sense perdre la calma i amb una actitud neutra que no transmeti cap tipus de judici, hem
de fer que la persona parli dels pensaments que té, fent-li preguntes objectives. Si per
exemple pensa que algú li vol fer mal, preguntar-li qui, per quin motiu, des de quan té aquest
pensament, quins indicis el van portar a creure que tal persona li volia fer mal... Forçant que
la persona afectada articuli els pensaments delirants, estem obrint la porta a la possibilitat
que ella mateixa s’adoni de possibles errades de tipus lògic. Per exemple, si pensa que el
carter que li deixa cada dia el correu a la bústia de casa és un espia del govern, d’entrada
hem d’evitar riure’ns d’aquest pensament i, amb respecte i tranquil·litat, anar-li fent preguntes
que el portin a adonar-se que el carter passa cada dia per la casa de tots els veïns del barri,
que els caps de setmana i festius no passa, etc.

• No prendre’s les acusacions de manera personal, encara que vagin dirigides cap a nosaltres.

• Fer saber a la persona afectada que entenem els sentiments que li provoquen els seus
pensaments. Per exemple: “Entenc que ha de ser molt angoixant pensar que algú conspira
contra tu...”.
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• A través de l’observació, intentar esbrinar possibles desencadenants que semblin augmentar
l’ansietat i els deliris (televisió, ràdio, determinades visites, etc.).

• Animar la persona a centrar la seva atenció en l’aquí i l’ara, afavorint que la conversa giri al
voltant de la realitat immediata.

Com en el cas de les al·lucinacions, si detectem que un pacient, un familiar o un amic té
pensaments delirants, és imprescindible posar-ho en coneixement d’un especialista.

1.5 Els trastorns de l’espectre autista (TEA)

Els trastorns de l’espectre autista són trastorns del neurodesenvolupament que
afecten la comunicació i el comportament. Tot i que es poden diagnosticar a
qualsevol edat, les primeres manifestacions s’acostumen a detectar durant els dos
primers anys de vida.

Segons el DSM-5, les principals característiques que permeten diagnosticar
un TEA són:

• Dificultats en la comunicació i la interacció amb els altres.

• Interessos restringits i comportaments repetitius.

• Els símptomes afecten l’habilitat de l’individu per desenvolupar-se a
l’escola, la feina i altres àrees de la vida.

Cal tenir present que no hi ha dos individus amb el diagnòstic de TEA iguals i
que hi ha una varietat enorme pel que fa a les manifestacions i al grau d’afectació.
Podem trobar individus amb TEA amb altes capacitats i que no necessiten cap
tipus d’ajuda, al costat d’altres que gairebé no parlen i que mostren un grau de
discapacitat important.

En la següent llista es mostren algunes de les manifestacions que es poden observar
en persones afectades per TEA:

En la imatge s’hi mostren quatre
conductes típiques de molts infants
amb TEA: la hipersensibilitat auditiva,
la passió per determinats temes,
alinear objectes i la confusió en les
interaccions socials. Autor:
MissLunaRose12. Font: Wikimedia
Commons.

• Contacte visual escàs o inexistent.

• Dificultats per expressar les pròpies emocions (poca o nul·la expressivitat
facial) i per entendre el llenguatge corporal dels altres.

• Dificultat per ajustar el to, el ritme i el volum de la veu segons el missatge. A
vegades s’expressen en un to monòton i tenen dificultats per copsar els ma-
tisos d’un missatge oral que es dedueixen a partir de petites modificacions
en el to de la veu.

• Poca integració entre la comunicació verbal i no verbal (poden mostrar
expressions facials, moviments i gestos que no es corresponen amb el que
estan dient).

Sèrie de televisió sobre el
TEA

La sèrie nord-americana
Atypical gira al voltant del
personatge del Sam, un noi de 18
anys que pateix un trastorn de
l’espectre autista.
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• Dificultats per iniciar o respondre a les interaccions socials.

• Dificultats per mantenir una conversa en dos sentits (poden parlar llargament
d’un tema que els interessa molt sense donar oportunitat a l’altra persona
d’intervenir, ni adonar-se de quan l’altre ha perdut l’interès).

• Dificultats per entendre el punt de vista d’una altra persona o per predir o
comprendre les accions dels altres.

• Dificultats per processar els missatges orals (poden donar la falsa impressió
de tenir problemes d’oïda). Per a moltes persones amb TEA el llenguatge
no és sempre la millor manera de comunicar-se, ja que les paraules són
abstractes i poden tenir moltes interpretacions.

Pensar en imatges

Moltes persones amb TEA manifesten una capacitat notable i sovint per sobre de la mitjana
per processar informacions de tipus visual. Per a aquestes persones, l’experiència que
tenen del món s’articula en la seva ment en forma d’un gran banc d’imatges.

• Fer moviments repetitius amb els dits, les mans, els braços o tot el cos
(estereotípies motrius).

• Jugar amb les joguines d’una manera inusual (alineant cotxes, per exemple).

• Mostrar un interès intens i perseverant cap a temes molt concrets i sovint
poc habituals per l’edat.

• Repetir paraules o frases (ecolàlia) que acaben de sentir o que van sentir fa
temps. A vegades poden repetir frases que han sentit en un programa de
televisió, al metro, en una cançó, etc.

• Necessitat de mantenir les rutines diàries, manifestant una gran angoixa
davant dels canvis.

• Hiperreactivitat o hiporreactivitat davant certs estímuls sensorials (aparent
indiferència al dolor o la temperatura, hipersensibilitat i aversió envers
determinats sons o textures, olorar o tocar excessivament els objectes,
fascinació envers determinades llums o moviments...). La hipersensibilitat
sensorial fa que a moltes persones amb TEA els resulti molt difícil filtrar
el soroll de fons durant una conversa, de tal manera que la presència
simultània de sorolls de trànsit, música o altres persones parlant representa
una interferència molt important que dificulta que puguin centrar la seva
atenció en la conversa.

• A vegades les persones amb TEA poden tenir habilitats especials, i destacar
de forma molt notable en àrees artístiques o de coneixement.

La síndrome d’Asperger

Tot i que la síndrome d’Asperger va ser considerada durant anys com un trastorn
independent de l’autisme, a partir de la quarta edició del manual DSM va quedar inclosa
dins dels trastorns de l’espectre autista.
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Tot i que les persones afectades per la síndrome d’Asperger presenten les dificultats en la
comunicació social característiques dels TEA, es consideren pacients d’alt funcionament,
ja que mostren un llenguatge fluid i una bona capacitat intel·lectual, fins i tot superior a la
mitjana.

1.5.1 Tractament del trastorn de l’espectre autista i pautes d’actuació

No es coneix un tractament curatiu per al TEA, però hi ha diverses estratègies
d’ajuda dirigides tant als pacients com a les seves famílies:

• Informació sobre la malaltia.

• Estratègies per ajudar a millorar les habilitats comunicatives i emocionals.

• Estratègies per aprendre a gestionar les dificultats de comportament.

• Medicaments per ajudar a controlar determinats símptomes (hiperactivitat,
ansietat...).

Per la mateixa raó que no existeixen dues persones amb TEA amb les mateixes
característiques, no hi ha una única manera de comunicar-s’hi. Tot i així, a
continuació us oferim un petit recull de pautes d’actuació que us poden ser
d’ajuda si alguna vegada heu de tenir cura d’un pacient amb TEA:

• A l’hora de comunicar-se amb un pacient amb TEA, cal tenir cura de fer-ho
en un entorn tranquil, sense massa persones al voltant, evitant la presència
de sorolls o llums intenses que puguin representar una sobrecàrrega senso-
rial.

• És important fixar-se en la forma com el pacient es comunica amb els seus
familiars o acompanyants i, fins i tot, preguntar-los com ens hi hem de
dirigir. Així coneixerem una mica més l’estil comunicatiu del pacient i
estarem més ben preparats per interactuar-hi de forma eficaç i respectuosa.
No hem de perdre de vista que hi ha persones amb TEA molt intel·ligents i
que s’expressen oralment amb absoluta fluïdesa; en aquests casos, és lògic
que la persona se senti ofesa si d’entrada ens hi dirigim com si tingués algun
grau de retard mental.

• A l’hora de proporcionar qualsevol informació, cal limitar el nombre de
paraules que utilitzem, parlant a poc a poc i fent pauses. En determinats
casos pot ser bo repetir les paraules importants i acompanyar-les amb gestos
senzills (que indiquin, per exemple, que s’ha d’empassar una pastilla o
beure’s un suc). Si veiem que el pacient sembla que no ens escolta, podem
cridar la seva atenció cridant-lo pel seu nom i utilitzar algun tipus de suport
visual que reforci el missatge oral.

• Les persones amb TEA tendeixen a interpretar els missatges de forma literal,
per això es recomana evitar utilitzar la ironia, el sarcasme o expressions amb
doble sentit. Cal utilitzar un estil clar i sense ambigüitats.
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• És important mostrar-se pacient amb les dificultats de comunicació que
poden sorgir en interactuar amb una persona amb TEA, donant-li temps
perquè pugui entendre el que li volem dir o perquè s’expressi.

• Si el pacient s’estima més comunicar-se d’alguna manera especial (a través
de notes escrites o utilitzant un teclat, per exemple), és bo que ens mostrem
flexibles i que li facilitem les eines necessàries. Per a moltes persones amb
TEA, expressar-se a través de missatges de text fent servir el mòbil o un
ordinador resulta menys estressant que mantenir una conversa; d’aquesta
manera, tenen temps de digerir els missatges i pensar i redactar una resposta
sense la pressió d’interpretar correctament els senyals no verbals i sense la
necessitat de contestar de seguida.

1.6 Les demències

El terme demència és un terme general que s’utilitza quan es produeix un deterio-
rament greu de la capacitat mental que interfereix en la vida quotidiana. Engloba
una àmplia varietat de símptomes associats al deteriorament de la memòria i altres
habilitats del pensament, que tenen com a conseqüència la reducció de la capacitat
d’un individu per dur a terme les seves activitats diàries.

Envelliment i demència

Sovint es fa referència incorrectament a la demència en les persones grans amb els termes
senilitat o demència senil, com si el deteriorament mental fos un tret característic de
l’envelliment. La demència, però, apareix quan es produeix algun tipus de dany a les
cèl·lules cerebrals, de forma que s’interfereix la comunicació entre elles, amb la conseqüent
alteració del pensament, el comportament i els sentiments.

En funció de la possibilitat de recuperació, les demències es poden classificar en:

• Demències reversibles: estan causades per condicions mèdiques sobre les
quals es pot actuar, com traumatismes cranioencefàlics, tumors cerebrals,
determinades infeccions, consum de drogues, alcohol o determinats fàrmacs
i deficiències hormonals o vitamíniques. En aquests casos, el tractament de
la causa pot millorar la demència i, fins i tot, es pot tornar a la normalitat
cognitiva.

• Demències irreversibles: encara que modificables, en la majoria dels casos
no es poden curar. La causa més habitual és la malaltia d’Alzheimer.
Altres causes són les demències de tipus vascular i les provocades per
altres malalties neurològiques degeneratives com la demència amb cossos
de Lewy, la malaltia de Huntington o la malaltia de Parkinson.

La malaltia d’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa consistent en
una destrucció progressiva i irreversible de les neurones cerebrals, que
provoca una disminució de les funcions intel·lectuals.
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En la malaltia d’Alzheimer es produeix una alteració de la personalitat i la
conducta, així com una pèrdua gradual de la memòria i la capacitat d’aprendre,
raonar, fer judicis, comunicar-se i dur a terme les activitats quotidianes.

S’han diferenciat tres fases en l’evolució de la malaltia d’Alzheimer:

1. Fase lleu: les persones afectades tenen oblits freqüents dels records més
recents, presenten signes d’irritabilitat i cert grau de depressió. A poc a
poc, s’accentua la pèrdua de memòria juntament amb la manca de percepció
dels propis dèficits. En les persones més joves apareixen dificultats per
desenvolupar-se normalment en el lloc de treball.

2. Fase moderada: a la pèrdua de memòria s’hi afegeix la confusió de llocs
i dates i la pèrdua de vocabulari. També són importants les constants
repeticions de la mateixa pregunta o acció, així com l’aparició de problemes
a l’hora d’identificar objectes comuns, persones conegudes, colors, sons
o olors. Sovint els pacients tenen dificultats per utilitzar objectes d’ús
quotidià. S’observen alteracions en el comportament de l’individu, i es po-
den produir casos d’agitació, inquietud, nerviosisme, depressió, irritabilitat,
agressivitat, pensaments delirants i al·lucinacions.

3. Fase greu: es produeix un deteriorament important de la persona afectada,
que es torna totalment dependent pel que fa a la seva cura personal
(alimentació, higiene i vestir). Perd la capacitat per parlar, entendre, caminar
i, progressivament, pot acabar adoptant una posició fetal. També és freqüent
que pateixin d’incontinència urinària i fecal. A més, pot arribar a no
reconèixer alguns dels seus familiars més propers i patir crisis epilèptiques.
La mort sol ser a causa d’infeccions respiratòries, embolismes pulmonars o
sèpsies urinàries.

1.6.1 Tractament i pautes d’actuació en les demències

Tot i que en algunes demències s’utilitzen medicaments per ajudar a controlar
determinats símptomes i per alentir la progressió de la malaltia durant un temps,
l’absència d’un tractament farmacològic curatiu i la perspectiva que la malaltia
avanci fan que una part molt important del tractament sigui adaptar l’entorn del
pacient a la nova situació. L’objectiu és mantenir al màxim la qualitat de vida i la
seguretat del pacient.

És important seguir les següents recomanacions:

• Guardar les claus de casa en un lloc ben visible al costat de la porta
d’entrada, per facilitar que el pacient es recordi d’agafar-les abans de sortir.
Es pot penjar un recordatori a la porta (imatge representant unes claus).

• Com que la porta és l’últim que es veu abans de sortir, pot ser un bon lloc
per penjar-hi missatges visuals que recordin al pacient que comprovi per
exemple si l’estufa del menjador o els focs de la cuina estan apagats.
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• Proporcionar al pacient un comandament a distància per a la televisió
i un mòbil amb números grans (en venda a botigues de parafarmàcia i
ortopèdies).

• Activar la ubicació del mòbil per facilitar la localització del pacient en cas
que es perdi.

• Configurar el mòbil del pacient de manera que els telèfons més importants
(112, familiars) siguin accessibles només prement un botó.

• Per facilitar el procés de selecció de la roba i el manteniment de l’ordre dins
dels armaris, deixar-hi només la roba imprescindible, guardant la que està
fora de temporada. La roba per a ocasions especials s’ha de guardar en un
lloc diferent que la roba de cada dia.

• Va bé guardar la roba interior en un lloc a part, com la tauleta de nit o una
calaixera. A la part frontal de cada calaix s’hi poden enganxar etiquetes que
indiquin la roba que hi ha a dins.

• A la cambra de bany és millor tenir-hi una dutxa que una banyera, evitant si
és possible les mampares de vidre, que poden causar talls en cas de caigudes.

• Posar catifes antilliscants dins i fora de la dutxa i si pot ser barres de suport
a la dutxa i al costat de la tassa del vàter per poder-s’hi agafar.

• Reduir al mínim els productes d’higiene personal, identificant clarament
amb etiquetes el contingut de cada envàs (xampú, gel de bany, pasta
dentífrica...).

• A la cuina es poden penjar notes (post-it) que indiquin on són els diferents
utensilis. Si el nivell cognitiu del pacient fa que no sigui recomanable que
cuini ell mateix, s’ha de desconnectar el gas o els fogons elèctrics per evitar
accidents.

• És important anar canviant els colors de les notes que pengem com a
recordatoris per evitar que deixin de cridar l’atenció del pacient.

• S’han de guardar els medicaments i els productes de neteja de la llar en un
lloc segur per evitar intoxicacions accidentals.

• Tenir cura que hi hagi una bona il·luminació dels espais diürns i nocturns
per on s’ha de moure el pacient.

• Realitzar periòdicament revisions de la capacitat visual i auditiva.

• Eliminar catifes i mobles innecessaris que poden provocar caigudes.

• Instal·lar baranes a les escales.

• Reduir el nombre de miralls per evitar que el pacient se senti confós o
espantat si no reconeix la seva imatge.

• Assegurar-se que el pacient porta alguna identificació (al voltant del coll o
del canell).
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• Distribuir en diferents llocs de la casa fotografies i objectes importants per
al pacient.

En el tractament de les demències s’utilitzen diverses teràpies no farmacolò-
giques que tenen com a funció estimular les funcions intel·lectuals del pacient
i alentir d’aquesta manera la progressió de la malaltia. Exemples d’aquestes
teràpies són els exercicis d’estimulació de la memòria i la psicomotricitat o la
teràpia de reminiscència.

Fer un llibre de la memòria, amb
dades biogràfiques, fets vitals
importants i imatges és un bon
instrument per ajudar el malalt
d’Alzheimer a situar-se en els seus
records i en la seva realitat actual.
Autor: Kalhh. Font: Pixabay.

La teràpia de reminiscència

La teràpia de reminiscència té com a objectiu ajudar el pacient a recordar experiències del
passat a través d’objectes (una joguina de la seva època), fotografies, olors (una colònia,
una bola de naftalina), sabors, músiques (cançons de la seva època) o sorolls (una gravació
d’un xiulet de tren o una campana). D’aquesta manera, es “desperten” alguns records
ben establerts en la memòria del pacient, i alhora s’estimula la memòria i la capacitat de
conversar i comunicar-se.

Davant d’una persona afectada per una demència de tipus irreversible, com és
el cas de la malaltia d’Alzheimer, i tenint en compte que és previsible que la
malaltia evolucioni cap a un augment progressiu del deteriorament intel·lectual
i la dependència, es fa necessari prendre una sèrie de decisions abans no sigui
massa tard.

A casa o en una residència?

Davant la pregunta d’on estarà millor el malalt, a casa seva o en una residència, és
important tenir en compte els aspectes següents:

1. Un diagnòstic precoç de la demència permetrà a la persona malalta expressar la seva voluntat
sobre aquest tema abans que li sigui impossible prendre decisions.

2. La persona pot estar-se a casa sempre que rebi les cures humanes i sanitàries necessàries
per al seu benestar, però cal tenir present que a mesura que avanci la malaltia proporcionar
aquestes cures es pot tornar cada vegada més complicat.

3. En el cas de pacients que s’estan a casa, cal no oblidar que existeixen alternatives i recursos
que poden ser de gran utilitat per disminuir la sobrecàrrega de la persona o persones
cuidadores. És el cas dels centres de dia, els habitatges tutelats o les ajudes a domicili.

4. Optar per una residència que proporcioni atenció durant les 24 hores del dia és una opció
que s’haurà de sospesar entre el cuidador principal, la família i el metge, tenint en compte
la voluntat expressa del malalt. La decisió de portar la persona malalta a un entorn més
protector no és fàcil. Si el cuidador principal és un familiar (parella, fills), prendre aquesta
decisió acostuma a ser molt dur i dolorós. Així i tot, ha de prevaler el benestar del malalt i que
rebi les millors cures al seu abast. En aquest sentit, una residència pot ser l’opció que s’ajusti
millor a les necessitats de tots els implicats.

Vegem a continuació una sèrie de pautes d’actuació adreçades a les persones que
han de tenir cura d’una persona amb demència, ja siguin familiars, cuidadors o
professionals de la salut:

• Tenir present que caldrà anar adaptant el nivell del llenguatge a les noves i
constants limitacions que imposa la malaltia.

• Ser pacients amb les constants repeticions del pacient. Perdre la paciència i
reaccionar de forma brusca no serveix de res i pot ferir o espantar la persona.
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• Intentar mostrar-se receptius davant dels intents de comunicació del pacient.

• No alterar la rutina del pacient si no és necessari.

• Respectar els seus gustos i costums.

• La higiene i el bany són una font habitual d’ansietat per a les persones amb
demència; per aquest motiu és important oferir una ajuda discreta preservant
la seva independència tan temps com sigui possible.

• Cal estar preparats per afrontar comportaments difícils, a vegades fins i tot
agressius. En aquestes situacions s’ha de procurar mantenir la calma i donar
un cert marge al pacient, evitant renyar-lo com si fos un nen.

• En cas que es produeixin episodis d’al·lucinacions o pensaments de tipus
delirant, procurar distreure la persona fent que centri l’atenció en temes
reals. Si es tracta d’episodis greus o persistents, cal consultar amb un
especialista perquè valori si cal introduir algun fàrmac o ajustar la dosi
d’algun medicament.

• En cas que el pacient es mostri agitat, s’ha d’intentar tranquil·litzar mitjan-
çant el contacte físic, sempre que no l’interpreti com un gest dominant.

• Evitar els enfrontaments.

• Si el pacient mostra canvis sobtats de comportament o detectem que té
algun tipus de malestar no del tot definit, cal consultar-ho amb l’equip
mèdic. La febre, la deshidratació, el restrenyiment, les infeccions (urinàries
o respiratòries) i els efectes secundaris dels medicaments poden ser la causa
del malestar o del canvi de comportament observat.
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2. El pacient terminal i les cures pal·liatives

El pacient terminal és aquell que pateix una malaltia terminal, és a dir, una malal-
tia avançada, progressiva, sense possibilitats raonables de resposta al tractament
curatiu i amb un pronòstic de vida limitat (setmanes o mesos).

Les cures pal·liatives són un dret de
les persones malaltes i el seu entorn
cuidador. Tothom hauria d’estar ben
assistit en el tram final de la vida i
poder morir dignament. Font:
truthseeker08 (Pixabay).

La malaltia terminal precedeix la mort de la persona i és una fase que forma part
de la vida, de la mateixa manera que ho són el naixement i la resta de vivències de
la persona. Tanmateix, la perspectiva del final de la vida provoca un fort impacte
emocional en el pacient i en les persones del seu voltant.

Les expressions “malaltia terminal” o “fase terminal” poden ser viscudes pels
malalts i el seu entorn (cuidador i/o família) com a sinònims de no poder fer-hi
res, de fracàs o de frustració. Però és molt important recordar, fins i tot per part de
l’equip terapèutic, que sempre es pot fer alguna cosa per millorar la situació de la
persona malalta. De vegades, és tan senzill com escoltar les demandes del malalt,
agafar-li la mà, confortar-lo amb la paraula i comprometre’ns a estar disponibles.

Les cures pal·liatives són el tipus d’atenció o tractament que s’ofereix a les
persones que, independentment de l’edat, tenen una malaltia terminal o es troben
en situació de final de vida.

L’objectiu de les cures pal·liatives o de la medicina pal·liativa és millorar la
qualitat de vida i disminuir el patiment (físic, psicoemocional i espiritual) tant
de la persona malalta com de les persones encarregades de la seva cura. És a dir,
l’objectiu no és curar el pacient sinó cuidar, alleugerir o consolar el seu patiment.

Per poder cobrir les complexes i canviants necessitats del pacient terminal, la
medicina pal·liativa requereix un treball en equip del personal mèdic, d’infermeria,
treballadors socials i altres professionals de la salut.

El tractament curatiu i el pal·liatiu d’una malaltia terminal tenen la
mateixa importància i es van alternant en funció dels problemes que presenta
la persona malalta, més que en funció del temps de vida previst. Cal evitar
l’acarnissament terapèutic o obstinació terapèutica.

Tot i que és difícil detectar amb precisió a partir de quin moment el tractament
i/o les proves diagnòstiques es tornen desproporcionats respecte de les necessitats
del pacient, el personal mèdic ha de mantenir, tant com sigui possible, la qualitat
de la vida que s’esgota i ha d’evitar emprendre o continuar accions terapèutiques
sense esperança, inútils o obstinades. Caldrà assistir el malalt fins al final, amb el
respecte que mereix la dignitat dels éssers humans.

L’eutanàsia activa és la mort provocada a petició del malalt terminal, sense
sofriments i amb mitjans adequats, considerada delicte en moltes legislacions.

L’acarnissament terapèutic
o distanàsia fa referència a
la prolongació, per tots els
mitjans mèdics, de la vida
d’un pacient en fase
terminal o crítica.
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L’eutanàsia passiva és la mort que s’esdevé quan, per tal d’evitar sofriments
inútils, no s’apliquen o es deixen d’aplicar els mitjans per prolongar la vida. Per
exemple, l’administració d’una dosi letal d’un fàrmac seria una eutanàsia activa,
mentre que no connectar el respirador a un pacient que el necessita seria passiva.
Cal tenir en compte que no és eutanàsia passiva el fet de no efectuar teràpies
desproporcionades o acarnissament terapèutic.

La sedació pal·liativa és una tècnica de cures pal·liatives que, amb l’autorització
prèvia del pacient, consisteix a administrar medicació que adormi profundament
els pacients terminals en fase d’agonia. La disminució de la consciència anul·larà
el patiment provocat per símptomes refractaris, és a dir, aquells que no es poden
controlar amb els tractaments habituals.

La sedació pal·liativa no es tracta d’un tipus d’eutanàsia perquè no pretén la
mort anticipada del pacient de forma deliberada, mitjançant l’administració
de fàrmacs a dosis letals, sinó disminuir la consciència per alleugerir el
patiment del pacient i sense accelerar la mort.

2.1 Situacions que requereixen cures pal·liatives

La majoria de persones que requereixen cures pal·liatives pateixen malalties
cròniques i progressives com:

• Càncer, inclòs l’infantil.

• Insuficiència cardíaca i/o renal i/o hepàtica i/o respiratòria.

• Algunes malalties minoritàries i de les motoneurones, com la malaltia de
Huntington i l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

• Malaltia de Parkinson.

• Demències avançades.

• Síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida).

• Osteoporosi amb gran limitació física.

2.2 Detecció de la malaltia terminal

Les manifestacions clíniques que presenta el pacient terminal dependran de la
malaltia o malalties que pateixi, però sovint són canviants i poden ser intenses.
Per aquesta raó, cal una atenció sanitària continuada per poder detectar els signes
i símptomes, i tractar-los al més aviat possible. Caldrà valorar si un empitjorament
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és degut a una recaiguda de la malaltia o al fet que la persona es troba en els seus
últims dies de vida, quan és necessari atendre les demandes especials que presenta.

Una de les manifestacions a valorar és l’impacte emocional en el pacient
i el seu entorn cuidador. La por de l’evolució incontrolable de la malaltia
i les seves conseqüències (dolor, soledat, pèrdua d’identitat, etc.) és una
de les emocions predominants. També es pot manifestar com estrès, ràbia,
preocupació, cansament, insomni, depressió, ansietat, confusió i aïllament.

El dolor és un dels símptomes més freqüents i un dels més temuts. En ocasions,
els malalts tenen por que la progressió de la malaltia provoqui situacions de
patiment insostenible que superi totes les possibilitats mèdiques. És important
saber que actualment la medicina compta amb prou tractaments, farmacològics i
no farmacològics, per controlar i combatre el dolor.

Altres manifestacions clíniques freqüents de la malaltia avançada i terminal

Entre les manifestacions més habituals de la malaltia avançada i terminal hi ha:

• Anorèxia: manca o disminució de les ganes de menjar.

• Astènia: sensació de debilitat o cansament generalitzat a tot el cos, semblant a la que
s’experimenta després de fer un exercici físic fort.

• Caquèxia: es caracteritza per un amagriment intens, astènia, anèmia, apatia, edemes
mal·leolars i facials, pell seca, rugosa i de color groguenc, i síncopes.

• Deshidratació: disminució de la quantitat d’aigua de l’organisme com a resultat d’un
desequilibri entre l’aportació i les pèrdues d’aigua i/o sals minerals.

• Dispnea: sensació subjectiva de dificultat respiratòria associada amb un augment de l’esforç
per respirar. Quan és greu hi ha signes objectius, com l’augment de la freqüència respiratòria
(polipnea o taquipnea), l’augment de la profunditat de la inspiració, la dilatació dels narius i la
contracció dels músculs accessoris.

• Nàusees i vòmits.

• Restrenyiment o diarrea.

En l’agonia, és a dir, el període d’hores o de pocs dies en què la vida s’extingeix
progressivament, l’allitament, l’estat semicomatós, la dificultat per empassar
aliments (tant líquids com sòlids), les apnees i els sorolls respiratoris (estertors)
són els símptomes que es donen amb freqüència.

2.3 Recursos específics de cures pal·liatives

L’atenció en l’etapa final de la vida es pot rebre en el domicili, en els centres
d’atenció primària i en els centres hospitalaris (d’aguts, de mitjana o llarga durada).
Segons la complexitat de la situació en què es trobi la persona malalta, l’equip
sanitari responsable de l’atenció ha de facilitar els recursos més adequats a les
seves necessitats. Els principals recursos dels serveis sociosanitaris de cures
pal·liatives que trobem a Catalunya són:
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Els pacients necessiten que
els professionals sanitaris

que els atenen, tant mèdics
com de l’equip d’infermeria,
tinguin experiència clínica i
siguin competents, però un

abordatge purament
biomèdic és insuficient.

• Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES): són
equips sanitaris de valoració i suport de la persona malalta al domicili
formats per personal mèdic, d’infermeria i treballadors socials.

• Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA): són serveis sanitaris
interdisciplinaris d’atenció diürna ambulatòria que treballen a les consultes
externes dels centres sanitaris.

• Hospital de dia: són serveis d’atenció diürna ambulatòria destinats a per-
sones amb malaltia avançada i terminal, que requereixen mesures integrals
de suport, rehabilitació, tractament o diagnòstic i seguiment especialitzat en
règim ambulatori diürn.

• Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS): són
equips de suport especialitzats i interdisciplinaris que treballen en els
diferents serveis de l’hospital d’aguts donant suport en la valoració i control
de la població geriàtrica i les persones amb malaltia avançada i terminal.
També atenen pacients que han estat adreçats a aquestes unitats des de
l’atenció primària.

• Unitats de cures pal·liatives: són serveis d’hospitalització destinats a
malalts en situació de malaltia avançada o en procés de final de vida que
necessiten tractaments continuats en règim d’hospitalització. Aquest tipus
d’unitats poden estar en centres sociosanitaris o en unitats sociosanitàries
d’hospitals d’aguts.

• Equip mixt de cures pal·liatives infantils: són equips interdisciplinaris
de suport, ubicats en centres hospitalaris monogràfics infantils. Realitzen
activitats pròpies d’unitats de cures pal·liatives i equips PADES en funció
de les necessitats que presenten la persona atesa, el seu entorn cuidador i la
fase evolutiva de la malaltia.

• Recursos privats de cures pal·liatives: són unitats i/o equips assistencials
en centres de titularitat privada, que ofereixen atenció pal·liativa. S’inclo-
uen en aquest grup recursos d’internament i recursos d’atenció domiciliària,
entre d’altres.

2.4 El rol del professional sanitari: la informació i el suport
emocional

L’atenció que s’ofereix al final de la vida ha de proporcionar tant alleugeriment
del dolor (fisioteràpia, psicoteràpia, fàrmacs, etc.) i els altres símptomes físics,
com tractament de les necessitats psicològiques, emocionals, socials i espirituals,
malgrat que no sempre els professionals les atenen. Aquest suport ha de permetre,
en la mesura que sigui possible, proporcionar el màxim grau d’activitat i de
qualitat de vida a la persona malalta, així com acompanyament al seu entorn
cuidador i familiar. És a dir, proporcionar confort al pacient i les eines per poder
viure fins al moment de la mort.
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Convé classificar les malalties, no les persones. Cada persona és única i
necessita un tracte personalitzat. Hem d’intentar fugir de generalitzacions
o d’estereotips i de classificar les persones segons grups (cultura, patologia,
edat o alguna altra condició).

Per aconseguir oferir una atenció de
qualitat, ens hem d’adaptar a
cadascú i definir un pla d’atenció
individualitzat, tot respectant la seva
voluntat, valors i prioritats. Font:
Rocco Rossi (Flickr).

Per tant, conèixer i entendre les necessitats, expectatives i sentiments dels pacients
en atenció pal·liativa és fonamental per als professionals de la salut. Aquesta
informació ens permetrà poder oferir-los una atenció propera, humana i de qualitat.
Cal estar constantment atent a les necessitats i demandes personals dels pacients,
i a més estar molt pendent de l’evolució del pacient. Així com pot ser necessari
canviar en poques hores la medicació analgèsica, també poden canviar ràpidament
els desitjos de viure o les estratègies d’afrontament de la mort. Periòdicament, de
manera proactiva, cal que els professionals revisin si s’està donant resposta a les
necessitats que presenta la persona malalta i detectar nous problemes que puguin
anar apareixent. Ens haurem d’adaptar amb sensibilitat i flexibilitat.

Això requereix que s’ajudi la persona de manera empàtica i se li faciliti la
informació necessària perquè, juntament amb els seus familiars i els professionals
sanitaris, prengui la millor decisió informada sobre l’atenció que es vol rebre en
el marc d’una relació comprensiva i compassiva.

2.4.1 El dret a la informació

La Llei general de sanitat va establir el dret a que el pacient i els seus familiars rebin
“informació completa i continuada, verbal i escrita, sobre el procés, incloent-hi el
diagnòstic, el pronòstic i les alternatives de tractament”.

Personal d’infermeria i informació al pacient

És el metge responsable qui ha d’informar sobre el diagnòstic i el pronòstic. Ara bé, la
resta de professionals implicats, com ara el personal d’infermeria, no poden desentendre-
se’n. En la relació de proximitat que s’estableix entre el pacient i aquests altres membres de
l’equip, sovint sorgeixen demandes relacionades amb la informació. Hem de ser conscients
de la importància de no eludir-les i poder donar cabuda als dubtes, inquietuds o pors que
hi pugui haver al darrere, sense entrar en explicacions més tècniques que pertocarien al
metge responsable; i, per no introduir contradiccions ni desconcert, és bo que tot l’equip
conegui la informació que s’ha de donar.

Tanmateix, és el pacient qui té l’última paraula i acostuma a triar molt acuradament
a qui fa les preguntes fonamentals sobre el seu futur. Normalment demanarà la
informació crucial a aquella persona amb qui se sent més proper emocionalment,
independentment de la categoria professional que ocupi.

El dret a la informació no és sinònim de tenir-ne necessitat, i és aquesta darrera la
que ens ha de guiar. Per tant, haurem d’explorar i adaptar-nos a les preferències
personals del pacient, que, a més, recordem que canvien en una mateixa persona
al llarg del temps. Tothom té ganes de saber, però també té por de saber, i per
moments domina una part o l’altra. Cada malalt ha de poder mostrar el moment i

La família podrà ser
informada en la mesura que
el pacient ho permeti de
manera expressa o tàcita
(es deixa endevinar sense
ésser expressat
formalment).
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Com a professionals, hem
d’ésser valents, no

respondre a preguntes que
no sabem i ser capaços de

dir: “Em sap greu, no ho sé”.

el grau en què desitja ser informat, i el professional, sense voler avançar-se, ha de
saber adaptar-hi el ritme i la forma.

La comunicació amb el malalt pot no ser fàcil: a ningú li agrada donar males
notícies i parlar de la proximitat de la mort. Però és un dret del malalt saber tot
el que se sap sobre ell, i la desinformació pot ser causa de sofriment més tard.
Si la informació produeix sofriment, la incomunicació en produeix encara més.
El professional ha d’assegurar-se sempre que el pacient ha entès la malaltia, el
pronòstic i el tractament, començant per comprovar el simple fet que el pacient no
tingui problemes auditius i que entén el que se li diu.

Conseqüències de no dir la veritat a un malalt

No comunicar la veritat a un malalt pot tenir conseqüències greus:

• La percepció de manca de sinceritat dels professionals i/o familiars provoca en el malalt
inseguretat, ansietat i desconfiança.

• Es priva el pacient d’un temps privilegiat per resoldre qüestions pendents, tant emocionals
com de caire pràctic.

• Exclou el pacient de la seva participació en l’elaboració del seu propi pla de cures
personalitzades.

Els pronòstics de supervivència es
poden basar en l’estimació clínica,

les estadístiques de la malaltia o en
algunes escales pronòstiques. Font:

Creative Commons.

En qualsevol cas, no hem de mentir mai, la informació sempre ha de ser verídica.
De vegades, els professionals sanitaris tendeixen a ocultar parcialment el pronòstic
de la malaltia o a fer pronòstics de supervivència massa optimistes, amb el propòsit
de no fer sofrir el pacient o pensant que els fets visibles de la malaltia informaran
per si sols el pacient. És important comunicar el grau d’incertesa que, de vegades,
porta associada la informació transmesa. Per exemple, a la difícil però freqüent
pregunta del pronòstic de supervivència (“quant de temps em queda?”), la resposta
és sovint aproximada o inexacta.

Els professionals interaccionen contínuament amb el pacient i en aquesta relació
tenen el rol de ser els experts en gestionar aquesta situació tan difícil. Per tant, la
seva forma d’expressar la situació i d’acompanyar les persones pot modular les
emocions del pacient. Dir la veritat no vol dir que es comuniqui de forma brusca
i exhaustiva: cal aproximar-se a la veritat de forma progressiva fins on el pacient
vulgui. Cal evitar sortides falses, com respostes poc entenedores o ajustades al
nivell de comprensió del pacient, i les actituds evasives.

Algunes recomanacions per donar males notícies són:

• Parlar amb antelació, si és possible abans d’entrar a la fase d’agonia, de la
voluntat del pacient de ser informat i fins a on. Per exemple, fer-li preguntes
com: “Voldrà que li diguem tot el que anem descobrint de la seva malaltia?”.
També s’aconseguirà un efecte tranquil·litzador si s’expliquen de forma
anticipada les possibles complicacions i les seves eventuals solucions.

• Preguntar al malalt si prefereix una comunicació privada o la presència
d’alguna persona propera. Per exemple, caldria preguntar: “Li fa res si
parlem sols o vol que esperem la seva parella?”.
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• Donar un temps de preparació al malalt: ha de veure venir la mala notícia
i no rebre-la per sorpresa. Per exemple, comunicar-li: “Em sap molt de greu
haver-li de dir el que li he de comunicar”.

• Abans d’informar, cal preguntar al pacient quina és la informació que
ja sap i què li fa por. S’han d’escoltar i respondre les seves preguntes.
Les preguntes ens mostren les seves necessitats i preocupacions, i s’han de
promoure (portar a la imaginació o a la memòria per associació d’idees) i
no només esperar-les.

• La mala notícia s’ha de verbalitzar amb paraules planeres, sense ambigüitats
i evitant les pors que ens hagi transmès i sense estendre-s’hi massa. En
el moment de donar la mala notícia, gran part de la comunicació no és
verbal, i sovint allò que queda més gravat, més que les paraules utilitzades,
és l’actitud amb què es va comunicar. S’han de reconèixer i contenir
les pròpies emocions. El pacient viurà malament que mostrem sorpresa o
altres respostes emocionals davant de la progressió de la malaltia, i pitjor
encara si ens mostrem insensibles. Una actitud propera, serena i considerada
(“Em sap greu, hauria preferit que tot hagués anat millor”) mostra empatia,
respecte i voluntat d’ajuda per fer front a la nova realitat. La informació no
pot sonar a claudicació professional, a que no hi ha res a fer. Tan important
és dir allò que no es pot fer com emfatitzar allò que sí que es pot fer: estar-
hi a sobre, no deixar-lo sol, cuidar els símptomes, evitar-li dolor, continuar
estant oberts a comunicar, a respondre dubtes i a ajudar a prendre decisions.

• Després de comunicar la mala notícia, cal estar molt atents a atendre la
resposta emocional del pacient, que pot anar en augment. La reacció emo-
cional pot ser de negació, ràbia o desconsol. Els pacients necessiten respecte
i reconeixement de les seves experiències. Especialment quan se senten
vulnerables i emocionalment aclaparats, necessiten que els professionals
reconeguin el seu sofriment i els donin permís per patir. Si no, els pacients
poden sentir frustració i soledat. Conèixer aquestes reaccions normals pot
ajudar a acceptar-les, a contenir-les i a atendre-les.

Estar preparats per a la reacció aïrada

S’ha de comprendre la circumstància de greu alteració emocional i acceptar el dret
de sentir-se aïrat. Cal recordar que la ira acostuma a seguir un procés característic:
primer d’explosió incontrolada, després d’alentiment i disminució gradual, i finalment de
normalització progressiva i recuperació del control racional. Per tant, és important mantenir
la calma, no contestar mentre crida la persona, deixar buidar les emocions de manera
comprensiva, sense veure-hi només un atac personal, i recordar que en els primers
moments els raonaments lògics no s’assumeixen de seguida. Les manifestacions aïrades
s’han de tolerar i tan sols intentar limitar si són excessives, massa llargues i teatrals, i
alteren excessivament l’entorn. Progressivament cal reconduir la situació cap a qüestions
positives, com per exemple dient-li al pacient: “Ara està tranquil, però” o “Està ben
controlat”.

A l’apartat “Gestionar
situacions difícils” de la
unitat “La psicologia en
l’atenció sanitària”
s’aprofundeix en com cal
gestionar situacions
difícils.
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2.4.2 El suport emocional

Per poder proporcionar un bon suport emocional, cal tenir en compte que el
pacient terminal i el seu entorn cuidador travessarà diferents moments o fases
psicològiques. Tot i que no apareixen a tothom per igual ni en el mateix ordre,
les fases que travessa el malalt terminal són les següents:

• Negació: quan es rep la notícia, hi ha un predomini de les emocions
relacionades amb la por. La negació és una forma d’evitar la resposta
emocional intensa i de fugida que provoca la por. Rebutjar la realitat permet
suportar la idea de la pèrdua de la vida.

• Ira o ràbia: predomini de l’emoció d’impotència i també de disconformitat
amb la situació, amb la perspectiva del final de la vida i amb l’actuació dels
que l’envolten, entre d’altres. Això provoca la vivència i l’expressió de la
ira o ràbia contra tot i contra tothom.

• Negociació: predomini de la il·lusió o esperança que la situació es resoldrà.
Sigui raonable o imaginada, concedeix una treva que disminueix temporal-
ment el patiment.

• Depressió: a mesura de que la malaltia es fa més evident i que augmenta la
consciència del pronòstic, apareix un predomini de la tristesa en diferents
graus i formes, des del plor fins al mutisme.

• Acceptació: el pacient és plenament conscient de la situació i es prepara
per a la mort. Hi ha un predomini de la tranquil·litat i la pau, és un intent
d’arribar al màxim benestar possible.

L’acompanyament correcte en cadascuna de les fases donarà confort i benestar
al pacient, però hem de recordar que els professionals sanitaris, com a persones
que són, tenen les seves emocions i de fet també experimenten algunes de les
fases comentades. Per exemple, poden experimentar la negació al comprovar que
els esforços per aturar la malaltia o alleujar els símptomes no són tan efectius
com esperaven. De la mateixa manera, encara que no expressada, poden sentir
ira per l’avenç de la malaltia o per la poca sintonia emocional o per la manca
de comunicació amb el pacient. El fet que les fases poden no ser sincròniques
en pacient, cuidador, família i professionals sanitaris, fa que les emocions siguin
diferents per cadascú a cada moment i que sigui difícil la sintonia emocional.

Per acompanyar i donar suport emocional a la persona malalta i als qui l’envolten,
els professionals sanitaris han d’adquirir i posar en pràctica les següents compe-
tències:

• Consciència emocional: quan ens acostem a ajudar el pacient o la seva
família, és imprescindible tenir consciència del nostre estat emocional,
perquè és molt difícil donar suport quan nosaltres mateixos el necessitem. Si
el nostre benestar emocional és baix, serà difícil identificar l’estat emocional
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de l’altre i les seves necessitats, per la qual cosa serà impossible establir una
relació empàtica. És necessari saber nomenar correctament les emocions,
per poder expressar correctament les que sentim, i poder identificar i
entendre les dels altres.

• Comunicació efectiva: cal desenvolupar estratègies útils de comunicació,
tant per a la transmissió de la informació com per a una escolta activa.

• Acompanyament empàtic o sintonia emocional: consisteix en aconseguir
una connexió emocional amb el pacient. Cal ser sensible a les seves
emocions i al grau de benestar o malestar que li provoquen. Cal també
mostrar comprensió per aquestes emocions, perquè la percepció d’ésser
comprès millora el benestar del pacient. La comprensió de les emocions
implica acceptar-les i respectar-les. En altres paraules, cal modificar la
nostra resposta emocional i adequar-la a la situació emocional del pacient.
Adquirir aquesta competència requereix un entrenament per poder autore-
gular les pròpies emocions.

• Reconduir l’esperança: l’esperança proporciona confort en circumstànci-
es negatives, i molts pacients amb mal pronòstic, o fins i tot en l’agonia,
prefereixen viure en el dubte per tal de mantenir precisament l’esperança.
Els professionals no haurien de promoure l’esperança no realista, basada
en que passi el que no és probable i que no depèn de cap acció, perquè
la destrucció d’aquesta esperança per l’evolució de la malaltia pot ser
encara més dolorosa. Això sí, s’ha de respectar mentre el malalt hi troba
una manera de conviure amb el dolor, una forma de descans per poder-
lo suportar i potser superar; aquesta esperança s’ha de comprendre sense
encoratjar-la. Hi ha altres esperances, potser petites, que sí que és bo saber
estimular: les que afavoreixen incidir en el propi futur. Per exemple, que
no se l’abandonarà, que podrà anar a casa els caps de setmana, que els seus
desitjos seran respectats, que els que quedin se’n sortiran i el recordaran bé,
que es perdoni i pugui ser perdonat. El malalt pot sentir que relliguen el seu
passat amb el futur que té davant, que encara val la pena treballar i viure
el que li queda per influir en les seves situacions i esperar-ne alguns fruits.
Això afegeix valor, i per tant dona més sentit al present que viu.

• Automotivació: cal establir objectius positius realistes en el seguiment de la
malaltia. Per exemple, deixar clara la impossibilitat de curació i definir com
a objectiu positiu la resposta al tractament o el bon control dels símptomes.

• Autonomia emocional: cal potenciar-la per millorar la nostra autoestima i
per poder seguir essent útil al pacient i al seu entorn. Per aconseguir-ho hem
de ser capaços de reconèixer els aspectes positius de la nostra feina, com el
bon acompanyament al pacient, però també els nostres errors i limitacions.
També hem de ser capaços de reconèixer la necessitat d’ajuda o de formació
per millorar les nostres mancances. Aconseguir confrontar i millorar una
mancança, buscant ajuda i formació, millorarà la nostra autoestima.

• Cooperació amb la família, cuidadors i altres professionals: cal trans-
metre i fer entendre que tots estem en el mateix equip, i que compartim

Recomanem repassar
l’apartat “La comunicació
en l’entorn sanitari” de la
unitat “La psicologia en
l’atenció sanitària”,
especialment els apartats
de “Comunicació no
verbal” i “Escolta activa en
l’entorn sanitari”.
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el mateix objectiu. Cal facilitar horaris i espais adequats de comunicació,
un bon compliment de les cites, comprendre retards i absències, facilitar
l’expressió dels seus dubtes i resoldre’ls.

• Resolució de conflictes: la majoria de conflictes parteixen d’un problema
de comunicació, d’un malentès o d’un prejudici. Per això, és fonamental
preguntar a totes les parts implicades i entendre bé què demanen i què els
ha fet més mal de la situació.

• Assertivitat: cal aprendre a dir també les coses negatives o incòmodes per a
les altres persones, sempre que sigui convenient que els siguin comunicades.

2.5 Voluntats anticipades

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d’edat, amb
capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable,
per tal que les tingui en compte quan ella es trobi en una situació en què les
circumstàncies no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat sobre les
actuacions mèdiques (opcions terapèutiques, sedació, trasllats, ubicació, etc.) i
els límits que cal posar-hi.

Les voluntats anticipades són una forma d’expressió de l’autonomia de les
persones a l’hora de decidir en relació amb la seva pròpia salut, la qual
constitueix un dret avalat èticament i legalment.

Es formalitzen en forma del document de voluntats anticipades (DVA), amb l’ob-
jectiu de mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar
la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les.
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3. Suport emocional a la persona cuidadora i a la família

La dependència és la necessitat
d’ajuda per dur a terme les activitats
bàsiques de la vida diària, derivada
de l’edat, la malaltia o la discapacitat.
Font: Paul (Flickr).

Molts de nosaltres hem tingut, tenim o tindrem al nostre voltant persones depen-
dents. L’augment de l’esperança de vida i la reducció de les estades hospitalàries
fan que cada vegada hi hagi més persones que viuen al domicili particular, amb
pèrdua d’autonomia física, mental o sensorial.

En general, tot i que les persones dependents compten amb el seguiment i el suport
del sistema sanitari, és la persona cuidadora principal qui assumeix la majoria
d’activitats i responsabilitats de l’atenció domiciliària, qui coordina les cures i
n’assegura la continuïtat. Normalment és la persona que conviu més hores amb el
pacient i té més risc de desgast emocional.

La persona cuidadora principal o informal és aquella que atén de manera
continuada una persona en situació de dependència, ja sigui un familiar o no. En
el nostre entorn, la gran majoria són dones (parella, filla, nora, etc.), amb una
edat mitjana al voltant dels 50-55 anys, i comparteixen el domicili amb la persona
cuidada.

3.1 L’impacte de l’atenció en la persona cuidadora i la família

Cuidar una persona dependent pot ser una experiència satisfactòria i gratificant,
que aporta molts aspectes positius per al desenvolupament personal.

La gratitud genera una experiència
positiva en les persones cuidadores,
que se senten estimades i
enforteixen els vincles amb la
persona atesa. Font: British Red
Cross (Flickr).

Veure ben atesa la persona dependent proporciona benestar emocional a la persona
cuidadora i a la família. Els cuidadors, a més, en veure que van fent front als
reptes que van sorgint i descobrir noves aptituds i habilitats pròpies, s’enriqueixen
personalment i experimenten una sensació d’utilitat i una millora de l’autoestima.

Malgrat això, cuidar també és una experiència difícil i que pot comportar diversos
riscos.

Tasques i responsabilitats del cuidador

Les tasques i les responsabilitats del cuidador inclouen:

• L’ajuda per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària (rentar-se, vestir-se,
menjar, desplaçar-se, etc.)

• L’atenció a les necessitats d’afecte.

• Assegurar el funcionament de la llar (manteniment, subministraments, seguretat, etc.).

• La promoció de l’autonomia personal.

Per tradició, la família ha assumit una part important de les cures de la gent
gran i dels pacients amb malalties cròniques incapacitadores, visquin o no en
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La intel·ligència emocional
implica processar de
manera racional les

respostes emocionals.

el mateix domicili. Però, sovint, dins del nucli familiar aquestes tasques no han
estat repartides de forma equànime entre els seus membres. La rotació familiar
o substitució del cuidador principal es dona en molts pocs casos. La majoria de
cuidadors comparteixen domicili amb el pacient dependent i presten cures, moltes
vegades, de forma permanent i continuada.

Per tot això, cuidar una persona és una tasca no exempta de riscos que afecta
diversos àmbits de la vida de la persona que l’assumeix.

La salut emocional de la persona cuidadora és un dels àmbits de la vida on
l’impacte de la cura del pacient pot ser més profund. La interacció emocional
entre el cuidador i la persona malalta és molt intensa i la sintonia (connexió)
que s’aconsegueixi és de gran importància per al benestar de tots dos.

La millor o pitjor sintonia emocional entre el cuidador i el pacient dependrà
de diversos factors personals de tots dos. Les persones poden tenir una major
o menor capacitat natural per tolerar i superar les situacions adverses, més o
menys coneixement tècnic de la situació, diferent grau de maduresa i intel·ligència
emocional, entre d’altres.

El fet que la persona cuidadora principal sigui un familiar no pressuposa una
millor relació emocional amb el malalt. Hi ha situacions, com per exemple
la incontinència d’esfínters o la nuesa durant el rentat i el canvi de roba, que
provoquen un sentiment de vergonya no només en el pacient, sinó també en el
cuidador, especialment si és un familiar.

La por és una de les emocions predominants; es pot manifestar en formes i
intensitats diferents, però majoritàriament ve motivada per la possible evolució de
la malaltia i la incertesa de si es podrà controlar la situació, especialment pel que
fa a les cures i la continuïtat d’aquestes. Aquesta por pot conduir a un sentiment
d’excessiva preocupació, de demandes excessives i sobrecàrrega als cuidadors.
També pot conduir a un bloqueig cognitiu amb negació de la gravetat de la situació.
Tant la sobreprotecció com la negació de l’evidència repercuteixen negativament
en el pacient i els cuidadors.

Una de les conseqüències que cal evitar, en relació amb la por a la malaltia, és
el pacte de silenci que es pot produir quan el cuidador i l’entorn del pacient
no verbalitzen el diagnòstic i/o el pronòstic de la malaltia. Això pot dificultar
l’expressió oberta dels sentiments reals, dificultar la sintonia emocional i provocar
una situació encara més complexa.

També són freqüents els dubtes, els conflictes interns, els sentiments de culpabili-
tat i de desesperança. Tot això sovint provoca ansietat i depressió.

Altres àmbits de la persona cuidadora que poden veure’s afectats

• La salut física: la sobrecàrrega física i emocional pot provocar cansament, dolor muscular,
mal de cap, mal d’esquena i trastorns del son, entre d’altres símptomes.

• La família: poden produir-se canvis importants en els rols i els patrons de conducta dels seus
membres, així com tensions i dificultats en les relacions i en la comunicació.
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• Les relacions socials i el temps de lleure: es redueixen considerablement o fins i tot
desapareixen, perquè les tasques de cura d’una persona dependent requereixen una gran
quantitat de temps.

• L’àmbit laboral i econòmic: sovint els cuidadors han de reduir la seva jornada laboral i, fins
i tot, en alguns casos no poden mantenir la seva ocupació, un element fonamental per al
desenvolupament personal. Aquesta decisió comporta, a més, la disminució dels ingressos
econòmics.

L’impacte o resposta familiar que provoca la malaltia d’un dels seus membres pot
ser diferent segons la família, però també pot variar dintre de la mateixa família
en funció del moment. Els factors que fan variar la resposta són: la gravetat de
la malaltia, el membre de la família afectat (fill/a, pare/mare, avi/àvia, etc.), la
situació socioeconòmica familiar (incloent-hi que el malalt pot ser un aportador
important de recursos), els recursos d’ajuda, la relació afectiva entre els familiars
i l’experiència prèvia dels familiars al davant de la malaltia.

L’afrontament de la malaltia per part de la família es pot estructurar en tres fases:

1. Fase de desorganització: es produeix quan es declara la malaltia d’un dels
familiars i agafa per sorpresa la resta. La resposta dels familiars pot ser
similar a la del mateix pacient, essent la negació la resposta més freqüent,
amb l’objectiu d’eliminar temporalment l’ansietat. Altres respostes són la
trivialització, evitació, abandonament, frustració, ira, culpabilitat, resigna-
ció, etc. L’actitud dels familiars no ha de ser sincrònica a la del malalt.
Freqüentment, els familiars continuen negant la malaltia quan aquesta ja ha
estat acceptada pel pacient. En aquesta fase, l’estrès familiar es tradueix en
ansietat, i fins i tot pànic. També pot aparèixer la depressió.

2. Fase de recuperació: s’assoleix quan els familiars han superat l’impacte
inicial de la malaltia del familiar, i assumeixen la realitat. L’actitud en
aquesta fase acostuma a ser pràctica i es busca informació més completa
sobre la malaltia, les possibilitats terapèutiques, etc.

3. Fase de reorganització: s’estabilitza l’assimilació de la nova situació
familiar, amb nous rols i tasques per a cada membre de la família, tant en
l’organització de la cura del malalt com en les tasques domèstiques. És
important tenir en compte que els nous rols i tasques no haurien d’alterar la
participació activa del familiar malalt.

La història emocional i la riquesa de la relació entre cadascun dels familiars i el
pacient condicionen el benestar emocional de les dues parts. La reconciliació, la
retrobada i el perdó acostumen a tenir un efecte tranquil·litzador tant en el familiar
com en el pacient.

3.2 Consells d’autocura per a la persona cuidadora

Quan es comença la tasca de cuidador per primera vegada, és difícil ser conscient
de les moltes responsabilitats que caldrà anar assumint. És molt recomanable, si
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és possible, que el nucli familiar reparteixi les tasques per evitar la sobrecàrrega
física i emocional de la persona cuidadora, i una possible claudicació. Aquesta
assignació de tasques ha de ser clara i precisa. D’aquesta manera, disminueixen
els conflictes i l’estrès dins de la família.

Ajudar una persona dependent no hauria de significar trencar amb la pròpia vida
quotidiana. És freqüent que els cuidadors s’oblidin de si mateixos, deixant de
banda aquells aspectes importants relacionats amb els seus propis interessos i
necessitats. Fins i tot es donen casos d’abandonament de la feina per dedicar
més atenció al pacient. És imprescindible, encara que dificultós en determinades
ocasions, que el cuidador segueixi mantenint les seves relacions socials i d’oci per
enfortir el seu benestar emocional.

Per ajudar a aconseguir aquest objectiu, des del sistema sanitari i altres organitza-
cions socials es programen serveis que ajuden a evitar o a disminuir el sobreesforç
del cuidador, com per exemple els assistents socials, grups de voluntariat, agru-
pacions d’afectats, els programes d’atenció domiciliària, els centres de dia i els
ingressos temporals del pacient, que permeten al cuidador recuperar-se físicament
i psíquicament.

El cuidador informal també hauria de rebre informació i ser conscient que
cuidar-se és necessari per cuidar els altres. La seva salut física i emocional
condiciona la qualitat i l’efectivitat de l’atenció que ofereixen i, per tant,
l’autocura esdevé una de les seves responsabilitats principals.

Hi ha algunes recomanacions que els ajudaran a tenir cura d’ells mateixos i que
puguin trobar un equilibri entre la satisfacció de les seves necessitats de salut i les
de la persona que atenen:

Les persones properes proporcionen
el suport emocional i seran les

primeres a detectar els senyals de
sobrecàrrega. Font: Nic McPhee

(Flickr).

• Organitzar el temps per evitar l’aïllament: una estratègia per gestionar
millor el temps és definir un pla de cures en col·laboració amb els profes-
sionals que atenen la persona cuidada. Per elaborar-lo, cal que identifiquin
quines cures han de procurar, amb quina periodicitat i en quin moment del
dia. Establir el temps que requereixen i especificar amb quins recursos
de suport poden comptar per desenvolupar-les (serveis públics o privats
d’ajuda, altres familiars, etc.). En cas que no disposin de temps, cal
prioritzar les que es considerin fonamentals. El cansament o la falta de
temps pot fer que es deixin de banda les persones més properes, i això acaba
generant situacions de tensió, però és ara quan és més necessària la relació
amb elles. Cal procurar reservar una estona al dia per cultivar les relacions
personals i buscar suport. El contacte amb familiars, amics i coneguts
és fonamental per viure i compartir experiències positives, contribueix al
benestar personal i ajuda a alleugerir la sensació de càrrega.

• Demanar ajuda: és important no intentar fer-ho tot un mateix. Cal demanar
ajuda i compartir les tasques, potser amb la col·laboració d’altres familiars o
unes hores setmanals d’assistència professional. Potser en alguna ocasió es
rebutja l’ajuda perquè es considera que ningú atendrà la persona dependent
tan bé com ells o bé perquè se senten els únics responsables de les tasques
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de cura i no volen traslladar la càrrega a cap altra persona del seu entorn.
En aquest sentit, cal tenir clar que és impossible arribar a tot arreu, que
hi ha moltes formes vàlides de fer les coses i que demanar i acceptar
ajuda no és un signe de debilitat. Deixar-se ajudar i ensenyar per altres
familiars o cuidadors professionals i compartir amb ells el dia a dia de la
cura del malalt és una actitud positiva per al cuidador. També són molt
útils els grups o associacions de cuidadors de persones amb dependència.
Trobar-se amb altres persones que tenen cura de persones dependents i
compartir experiències, problemes i emocions amb elles, és de gran ajuda
per alleugerir la sobrecàrrega i permet aprendre com millorar la cura del
malalt i d’un mateix.

• Descansar: per cuidar altres persones, el primer és trobar-se bé un mateix.
Procurar un descans suficient és fonamental per al benestar físic, mental i
emocional. És probable que les responsabilitats com a cuidador no permetin
dormir tant com es necessita durant la nit, i per això és important que
durant el dia s’aprofitin les estones en què es pugui descansar. Si apareixen
dificultats per dormir, cal consultar-ho amb el personal mèdic o d’infermeria
de referència.

• Tractar bé el malalt: entre les moltes tasques i responsabilitats que
la persona cuidadora ha d’atendre per aconseguir cuidar bé la persona
dependent, el respecte i l’afecte haurien d’estar sempre presents. El tracte
impersonal, fred, rutinari o despectiu, provocarà patiment i ansietat intensa
en el pacient i al mateix temps acabarà alterant l’equilibri emocional dels
seus cuidadors. El respecte i l’afecte cal mostrar-lo cada vegada que
s’estableix una comunicació. La bona comunicació millora la qualitat de
l’atenció, facilita la col·laboració de la persona amb dependència, beneficia
la seva relació amb la persona que la cuida, i també ajuda a la resolució
dels conflictes. Cal crear un clima de comunicació comú i distès, que
també ajudarà a fer més fàcil i assumible la tasca del cuidador. No hem
de confondre el bon tracte amb el servilisme: és un error fomentar la
dependència. És important que la persona dependent mantingui certa
autonomia, animar-la a fer per ella mateixa tot el que pugui i posar límits a
les seves demandes, fins i tot quan s’enfadi.

• Gestionar les emocions: cal tenir cura del benestar emocional, reservar
temps per a un mateix, relaxar-se i buscar distraccions. També no renunciar
a les aficions i interessos. És important deixar-se ajudar per aprendre a
afrontar la nova situació, i procurar compartir els pensaments, dubtes i
emocions amb persones de confiança i/o amb professionals de la salut.

També cal escoltar els senyals d’alarma. Quan el cansament o el desànim
guanyen terreny, no s’ha de seguir endavant costi el que costi. És el moment
d’aturar-se i dedicar-se una mica d’atenció abans d’arribar a la sobrecàrrega.

• Seguir una alimentació saludable: consumir una dieta variada i equilibra-
da és fonamental per mantenir un bon estat de salut i obtenir l’energia que
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A l’apartat “La síndrome
del cuidador”, d’aquesta

mateixa unitat, s’explica la
síndrome de sobrecàrrega

del cuidador.

es necessita per afrontar les tasques de cura. En molts casos, és habitual
perdre els hàbits alimentaris, saltar-se àpats o menjar qualsevol cosa sense
cap disciplina horària. Malgrat això, cal intentar gaudir de la satisfacció de
menjar, a taula i amb moderació.

• Practicar activitat física: la pràctica d’activitat física ajuda a alliberar
tensions, a combatre l’estrès i a assolir l’agilitat necessària per atendre les
necessitats de la persona amb dependència, especialment les relacionades
amb la mobilitat. En cas de tenir l’hàbit de practicar algun esport, cal
procurar seguir-lo practicant, mitjançant una bona organització del temps
o demanant ajuda, durant una estona, per compartir la cura del malalt.

3.3 El suport del professional sanitari

El paper del professional sanitari és avaluar les persones cuidadores i ajudar-les
de la millor manera possible:

• Realitzant una valoració per saber com ha afectat la malaltia al cuidador
i familiars. Caldrà estar alerta, especialment, del risc de sobrecàrrega o
claudicació del cuidador principal.

• Afavorint la comunicació entre la família i el pacient, amb la finalitat que
s’eviti la prolongació de la negació o qualsevol altra actitud respecte de la
malaltia del pacient, i permetent l’exteriorització dels sentiments.

• Informant la persona cuidadora i la família: els professionals tenen una
influència important en les emocions dels cuidadors i familiars, ja que són
els professionals de referència. Per tant, la seva manera d’expressar la
situació i d’acompanyar les persones pot modular l’impacte emocional de
la cura. És a dir, és important el que es diu i com es diu. Cal recordar que
correspon al facultatiu ser el primer a informar sobre la malaltia, diagnòstic,
tractament i pronòstic. També és molt important recordar que és el pacient
i no la seva família o cuidador qui té preferència per conèixer tot allò que
desitgi saber, així com el dret a la confidencialitat, és a dir, que no es reveli
el secret professional a la família o cuidador. El personal d’infermeria ha
d’actuar completant la informació donada pel facultatiu, i aclarint dubtes i/o
fent-los arribar al facultatiu. Els professionals ajuden el cuidador oferint-li
tota la informació necessària per fer front a la situació global del pacient
i a l’evolució de la malaltia. La informació concreta dona seguretat, evita
visites innecessàries als serveis d’urgència i ajuda a prendre decisions. Si
el cuidador se sent part de l’equip pel que fa a la planificació de cures,
sentirà que té més suport, augmentarà la seva autoestima i disminuirà la
seva ansietat.

• Donant suport per ajudar a expressar les emocions i dubtes: la sobrecàr-
rega física i emocional que suposa la cura d’una persona amb dependència
pot conduir a tenir pensaments i sentiments erronis, com ara culpabilitat



Recolzament psicològic al pacient. 47 Suport psicològic en situacions especials

per dedicar-se temps a ells mateixos o la convicció que són els únics
responsables del benestar del malalt. En el moment que comença el procés
de la malaltia també es poden iniciar diversos dols, com la pèrdua de les
activitats i la relació que es tenia amb la persona cuidada. Per això, és
important intentar identificar, analitzar, acceptar les seves emocions i fer-
los saber que no han de sentir-se culpables per experimentar-les, així com
la necessitat de deixar-se ajudar per afrontar la nova situació. També cal
ajudar a expressar la possible frustració associada al rol de cuidador i, davant
d’un cas de potencial claudicació, es procura distribuir les tasques entre
els diferents familiars i, si no és possible, cal proposar la presència d’un
cuidador contractat perquè ajudi en les tasques de la llar i del pacient.

És positiu fer saber a la persona cuidadora i a la família que, al cap d’un
temps, l’experiència de la cura ajudarà a encaixar millor les pèrdues i
l’impacte emocional.

• Oferint recursos encaminats a evitar o disminuir el sobreesforç del
cuidador: cal informar sobre els recursos disponibles al sistema sanitari,
com els centres de dia, assistents socials, grups de voluntariat i agrupacions
d’afectats. Des dels programes d’atenció domiciliària es fan tasques per
disminuir l’estrès que causa tenir un pacient a càrrec en el propi domicili.
Ja des de la primera visita, els professionals de la salut identifiquen el que
serà el cuidador principal, les seves capacitats, aptituds i disponibilitat per
fer front a aquesta situació que, a més, tindrà una durada indeterminada. En
tot moment es facilita el contacte amb els professionals per a l’aclariment
de dubtes o problemes que puguin sorgir en el dia a dia al domicili.
Ocasionalment es recorre a ingressos temporals del pacient per permetre
al cuidador recuperar-se físicament i psíquicament.

Així i tot, moltes situacions de llarga durada acaben en ingressos definitius en
centres geriàtrics o sociosanitaris. Però, fins i tot en aquests casos, és molt
important el temps que el pacient ha estat a casa amb la família, i cal acceptar
l’ingrés com a alternativa, rebutjant qualsevol tipus de sensació de culpabilitat i
abandonament.

L’ingrés d’un pare o familiar proper en una residència és una decisió
dolorosa que pot generar un fort sentiment de culpa i tensions en el nucli
familiar. Hi pot haver opinions diferents entre els familiars i fins i tot
sentiments oposats dins d’una mateixa persona i, si finalment es pren la
decisió de traslladar la persona a una residència, és freqüent pensar que un
no ha fet tot el que estava a les seves mans o que no ha actuat com caldria.

No cal negar les emocions que se senten en aquesta situació; són part de nosaltres
i poden ajudar-nos en l’adaptació al canvi. L’important és identificar-les i intentar
gestionar-les per evitar que ens controlin.
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Generalment, el cuidador principal se sent en l’obligació moral d’arribar a les
condicions més extremes de cansament o estrès, o fins i tot d’arribar a emmalaltir,
abans d’atrevir-se a tractar el tema amb la família. En aquests casos, a la culpa i
la tristesa s’hi suma l’extenuació, que complica el procés i amplifica les emocions.
Per això, és important tenir cura dels cuidadors i no permetre que arribin a
situacions de desbordament, que seran molt més difícils de gestionar. Prevenir
és millor que deixar-se arrossegar pels esdeveniments.

En altres ocasions, l’ingrés es produeix perquè amb la persona que s’atén s’ha
arribat a una situació que el cuidador no pot gestionar, sigui per la dificultat de les
atencions físiques o per la situació mental. Quan s’arriba a aquest punt, sorgeix
el dubte de si el familiar gaudirà de millors atencions en un centre especialitzat o
si l’afecte que rep a casa supleix les deficiències en la cura. Depèn de la situació
de cada persona, però, en línies generals, quan el grau de dependència augmenta,
l’opció més satisfactòria és el centre residencial. Les cures a casa, combinades o
no amb un centre de dia, són una bona opció per a persones amb autonomia o un
grau de dependència moderat, i una opció excel·lent per afrontar l’esgotament de
la persona cuidadora habitual.

3.4 La síndrome del cuidador

En els casos amb l’agreujant
emocional de sentir que es perd en

vida l’essència d’un ésser estimat,
com en la malaltia d’Alzheimer, el

risc d’aquesta síndrome és més alt.
Font: Richard King (Flickr).

Quan tenim cura d’una persona malalta, sigui un familiar o no, tendim a pensar
que l’afecte és suficient per superar totes les dificultats, però s’ha d’entendre que
es tracta d’un canvi important que afecta tots els àmbits de la vida (relació de
parella, salut, temps lliure, economia, etc.). Aquest esforç, si és en petites dosis,
no ens afecta. Però si es produeix durant un període llarg de temps, i no es prenen
mesures per organitzar i afrontar de la millor manera possible la cura de la persona
dependent, pot derivar en una situació que superi la capacitat física i psíquica
del cuidador. Aquest cansament extrem és el que es coneix com la síndrome
del cuidador o del cuidador cremat. També rep altres noms, com síndrome de
sobrecàrrega del cuidador o burn-out.

La síndrome del cuidador fa referència a l’estat d’esgotament mental,
emocional i físic que experimenten les persones que dediquen gran part del
temps a la cura d’una persona dependent. Es troben tan desbordades, que
acaben relegant a un segon pla la seva salut física i mental, un fet que les
converteix en malalts ocults.

3.4.1 Causes de la síndrome de cuidador

La major part de la comunitat científica està d’acord que la causa principal de
la síndrome del cuidador és l’estrès continuat, que apareix a causa de la lluita
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diària contra la malaltia de la persona que té a càrrec seu. Això comporta una
sobrecàrrega que provoca que s’esgotin les reserves psicològiques i físiques que
té el cuidador.

Altres causes de la síndrome del cuidador són:

• Manca de control sobre la situació: molts cuidadors se senten frustrats
per la falta de suport d’altres persones cuidadores o familiars, i per la
falta de diners i/o recursos i/o habilitats suficients per planificar, gestionar
i organitzar la cura dels seus éssers estimats. Aquesta és una causa
fonamental de la síndrome del cuidador.

• Exigències poc raonables: alguns cuidadors s’imposen càrregues poc
raonables, en part perquè creuen que només ells són els responsables del
pacient.

• Expectatives poc realistes: molts cuidadors que acaben experimentant la
síndrome del cuidador esperaven que la seva participació tingués un efecte
positiu en la salut i la felicitat de la persona. És cert que les seves atencions
garanteixen una millor qualitat de vida per al malalt, però moltes vegades
els cuidadors esperen una millora per sobre de les possibilitats reals de
recuperació del pacient que tenen a càrrec seu. Aquesta expectativa de
millora pot ser poc realista, sobretot per a les persones que pateixen una
malaltia progressiva com la malaltia de Parkinson o d’Alzheimer.

• Confusió de rols: moltes persones es confonen quan han de complir el seu
paper de cuidador. Pot resultar-los difícil separar el seu rol de cuidador del
seu rol com a marit/muller, parella, fill, amic, etc.

3.4.2 Manifestacions de la síndrome del cuidador

Les persones cuidadores afectades d’aquesta síndrome presenten esgotament o
fatiga psíquica i/o física.

L’esgotament psíquic pot consistir en:

• Esgotament emocional: es manifesta com a fatiga, estrès, ansietat o
depressió, i és freqüent la sensació de no poder donar més als altres.

• Despersonalització: amb sentiments i actituds negatives, distants i fredes
cap a la persona malalta. El distanciament emocional de la persona atesa pot
ser considerat com un intent d’adaptació a la situació per evitar que encara
empitjori més.

• Baixa realització personal: quan les demandes excedeixen la capacitat
per atendre-les de forma competent i s’experimenten sentiments de fracàs
personal i una insatisfacció generalitzada.
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Indicis de patir la síndrome del cuidador

Els principals indicis o senyals d’alarma de patir la síndrome del cuidador són similars als
de l’ansietat i la depressió:

• Cansament persistent.

• Insomni.

• Sentiment de desesperança.

• Disminució o abandonament de les aficions.

• Desinterès per viure noves experiències.

• Elevat grau d’irritabilitat.

• Somatitzacions (mal de cap, mal d’estómac, palpitacions, etc.), és a dir, dolors o molèsties
sense tenir cap problema de salut aparent.

• Aïllament social.

• Consum d’ansiolítics i/o antidepressius i/o alcohol.

• Alteració del patró alimentari i/o del pes corporal.

Com es pot veure, es tracta de símptomes seriosos que poden afectar la qualitat de
vida del cuidador i comprometre les cures que dona a la persona que en depèn.

Per disminuir la sobrecàrrega, és important detectar-la com més aviat millor i
procurar reconduir la situació. En aquest sentit, resulta clau conèixer bé la malaltia
i els seus símptomes, saber gestionar les pròpies emocions, demanar ajut quan es
necessiti i trobar espais per a un mateix.

Igualment, des de l’equip assistencial, davant d’un cas de síndrome del cuidador,
s’ha de procurar distribuir les tasques entre els diferents familiars i, si no és
possible, proposar l’activació de recursos disponibles en el sistema sanitari.

3.5 El dol

Com més significativa és la pèrdua,
més intens és el procés de dol. Una
de les característiques principals de
la pèrdua d’un ésser estimat és que

és irreparable i irreversible, i provoca
un sentiment d’indefensió que pot

arribar a ser total. Font: Genaro
Servin (Pexels).

El dol és l’aflicció causada per la mort d’una persona estimada o, en general,
per una pèrdua important per a l’individu. Inclou aquells símptomes físics,
pensaments, emocions, sentiments i conductes que es produeixen com a reacció a
la pèrdua.

Tot i que normalment parlem de dol en el context de la mort d’un ésser estimat,
poden observar-se reaccions emocionals similars en altres situacions, com per
exemple la separació de parelles estables, la minusvalidesa, la pèrdua de la feina
o de la llar, després d’una catàstrofe o atemptat, o amb altres tipus de pèrdues que
comporten una adaptació a un món que es transforma amb la pèrdua.

Manifestacions del dol

Encara que el dol es presenta de forma diferent depenent de la persona i de la situació,
podem classificar les manifestacions del dol en tres tipus:
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• Físiques: sensació de debilitat, alteracions del son, sospirs, plor, anorèxia i pèrdua de pes,
sensació de boca seca i/o d’estómac buit, opressió en el pit i/o la gola, etc.

• Psicològiques: diverses emocions (tristesa, ira, ràbia, etc.), sentiments (enyor,
abandonament, solitud, culpa, alliberament, etc.) i pensaments (negació, confusió,
incredulitat, presència del difunt i, fins i tot, al·lucinacions com escoltar-lo o veure’l).

• Socials: replegament social, autoaïllament, conductes impulsives i perilloses per a un mateix,
freqüentar els llocs que la persona morta visitava i fer visites freqüents al cementiri i/o lloc de
la mort, entre d’altres.

3.5.1 Fases del dol

Alguns autors han establert diferents fases del procés del dol, però com que es
tracta d’un procés dinàmic i molt personal, no tothom ha de passar necessàriament
per totes. Les fases més habituals del dol normal són:

1. Dol anticipat: apareix abans de la mort o de la pèrdua, per exemple
quan es diagnostica una malaltia terminal. Es caracteritza per un xoc
inicial, amb una barreja de sentiments de negació, ira, ràbia i depressió,
que pot durar uns dies fins que s’accepta el diagnòstic. Més endavant,
probablement s’intentaran buscar solucions per impedir el fatal desenllaç,
fins que s’assimili que aquest desenllaç serà inevitable, i s’experimentaran
sentiments de profunda tristesa i depressió. A poc a poc i a mesura que la
malaltia avança, la família i els éssers estimats es van adaptant a l’absència
del pacient i intenten repensar com serà la vida quan ja no hi sigui, tot i que
mai es perden del tot les esperances.

2. Fase aguda: és una fase curta, d’hores o dies, d’atordiment o xoc emocional,
que apareix després de la mort. Les manifestacions són molt diverses,
des d’un comportament aparentment normal fins a un abatiment molt
intens. Algunes de les reaccions que poden aparèixer són la pèrdua de la
capacitat reactiva (indefensió, impotència, incapacitació, etc.), alteracions
de la conducta (des d’un estat d’apatia total fins a una descàrrega emocional),
nivell d’ansietat elevat (i, fins i tot, pànic) i estat de negació i/o eufòria.

3. Fase intermèdia: després d’un període en què hi ha hagut una activitat
intensa (gestions burocràtiques, tanatori, etc.), arriba el moment de la
confrontació amb la pèrdua. Es pren veritable consciència de la realitat de
la mort. És un temps de soledat, aïllament i d’un sentiment de depressió que
prové del cansament i emocions dels últims mesos. Algunes de les reaccions
que poden aparèixer són: pena i dolor intensos, evitació i/o negació de la
pèrdua i de les seves conseqüències (sofriment físic, psicològic o espiritual),
ràbia i culpabilitat.

4. Fase de progressiu restabliment: aquesta fase es caracteritza per la gradu-
al acceptació de la realitat de la pèrdua i del seu significat. Progressivament,
els períodes de normalitat són més llargs i els records són menys dolorosos.
Algunes de les reaccions que poden aparèixer són: major acceptació, menor
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ràbia, menor resistència a expressar el dolor, progressiva desaparició del
sentiment de culpabilitat d’allò que ha succeït i de culpabilització dels altres.
Les circumstàncies de la mort ja no són tan importants, el més important
ara és el dolor de l’absència: es parla molt més de la persona, de la seva
relació i d’allò que es troba a faltar. Apareix el desig de viure i l’obertura a
una nova relació amb els altres i amb un mateix.

3.5.2 Dol anormal o patològic

Parlem de dol anormal o patològic quan la persona es veu superada per la gravetat
que representa la pèrdua, i apareix un quadre psicopatològic amb característiques
similars a les d’un episodi depressiu major.

La simptomatologia acostuma a ser intensa, freqüent i/o de llarga durada, i
es necessita ajut professional. La presència d’alguns símptomes que no són
característics del dol normal pot ser útil per detectar el dol anormal amb depressió,
com per exemple:

• Pensaments de mort més que voluntat de viure, amb presència del sentiment
que el supervivent hauria d’haver mort amb la persona morta.

• Preocupació exagerada amb sentiment d’inutilitat.

• Alentiment psicomotor acusat.

• Experiències al·lucinatòries freqüents i/o diferents de les d’escoltar la veu
o visualitzar la imatge de la persona difunta.

Factors de risc de patir un dol patològic

Els factors de risc de patir un dol patològic són:

• En relació amb la persona morta: nens o joves i la proximitat familiar (pares, fills, parella).

• En relació amb la persona en dol: gent molt jove o gran, la no participació en la cura del
malalt, la relació ambivalent o conflictiva o dependent amb el difunt, antecedents de malaltia
psíquica o d’afrontament depressiu de situacions estressants o de dols no resolts, obligacions
múltiples (cura de nens petits o dependents), etc.

• Característiques de la malaltia o de la mort: suïcidi o mort sobtada, acumulació de pèrdues
o crisis concurrents (per exemple, econòmica), malaltia excessivament llarga (superior a un
any), mort incerta o no visualització de la pèrdua (no veure el cos del difunt), malaltia amb
gran expressió de patiment, etc.

• Entorn social: manca de suport o baix nivell de comunicació familiar i social, poca possibilitat
per expressar la pena o incapacitat per fer-ho, o pèrdua relacionada amb un tabú social (una
relació secreta, una mort per suïcidi, una malaltia amb estigma, un assassinat, etc.)
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3.5.3 Intervenció en el procés de dol

L’atenció al dol forma part de les tasques dels equips sanitaris. D’aquesta manera,
podem ajudar a fer que un procés natural com és el dol no es converteixi en un
trastorn de salut.

És molt important que els professionals sanitaris, i també els familiars
que inicien un procés de dol, en coneguin les manifestacions físiques,
psicològiques i socials, per normalitzar i desdramatitzar algunes
circumstàncies que poden arribar a angoixar molt (per exemple, les
al·lucinacions visuals i auditives) o per reconduir altres manifestacions
(com la tendència a l’aïllament). Conèixer aquestes manifestacions ajudarà
l’equip sanitari a obtenir una avaluació de l’impacte emocional i fer el
seguiment del dol, adequant la intervenció a cada cas particular.

Les actuacions més importants que s’han de dur a terme són:

1. Iniciar l’atenció en el dol anticipatori, és a dir, abans de la mort, donant
especial rellevància a la prevenció, per anticipar-nos i resoldre aquells
factors de risc que puguin complicar el procés de dol posterior.

2. En el moment immediatament posterior a la mort, el metge responsable ho
ha de comunicar als familiars en una zona privada. En cas que el pacient no
estigui acompanyat per familiars (per exemple, cuidadors contractats), cal
contactar amb ells o assegurar-se de la potestat dels acompanyants presents
per tal de poder procedir. És especialment important afavorir l’expressió
dels sentiments i la no repressió del plor.

3. Posteriorment, han de ser convidats a entrar a l’habitació per veure el difunt,
si ho desitgen. Poden estar acompanyats en els primers minuts i se’ls pot
deixar sols un cop estiguin més tranquils, si ho volen. Cal fer-los sentir
en tot moment la nostra presència i la nostra disponibilitat per oferir ajut.
S’ha de cuidar la comunicació verbal i no verbal, amb actitud d’escolta
activa i comprensió. Pot aparèixer la necessitat de més informació, que
s’ha d’atendre.

4. Passada una estona, se’ls ha d’informar que el personal d’infermeria ha de
fer les cures post mortem, i se’ls ha de demanar permís per procedir. És
important que durant l’absència del familiar no es canviï res de l’instru-
mental mèdic que envolta el pacient, per tal que no augmenti l’impacte dels
familiars que poden estar en fase d’incredulitat i/o atordiment, i poden viure
molt malament aquests canvis. Aquesta situació és primordial en el cas de
nens o adolescents.

5. Hem de tenir en compte les creences culturals i religioses de la família. S’ha
de respectar la necessitat que facin les seves primeres atencions i rituals
d’acord amb els seus preceptes religiosos. En cas que el servei es trobi en

A l’apartat “El dret a la
informació” d’aquesta
unitat s’expliquen les
recomanacions per donar
males notícies.
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L’Organització Mundial de la
Salut defineix la mortalitat
perinatal com els nounats

morts a partir de les 22
setmanes de gestació i les

morts durant la primera
setmana després del

naixement.

situació de no poder facilitar-ho, cal informar-los que poden continuar-los
al tanatori, atès que els serveis funeraris els poden oferir l’oportunitat de
seguir-los.

6. Hem d’oferir ajuda als familiars per recollir els efectes personals de la
persona que ha mort.

7. En el moment d’acomiadar la família, els hem de recordar que seguim
a la seva disposició. Si detectem dificultat per a l’afrontament, oferirem
la possibilitat que es posin en contacte amb el professional de referència,
d’acord amb la unitat on hagi estat ingressat el pacient.

3.5.4 El dol perinatal

Els dols per les morts perinatals, de vegades, no són públicament reconeguts ni
socialment expressats. El nadó no té nom oficial, no n’hi ha fotos ni records, res
que pugui avalar la seva existència. Tot i això, l’infant és el seu fill des de la
concepció, en la imaginació, en les expectatives i esperances dels pares i de la
resta de la família.

Les principals necessitats dels pares amb dol perinatal són:

• Desig de veure el nounat.

• Desig d’un últim contacte amb el nounat mort.

• Conèixer el destí del cos.

• Suport emocional.

És obligatori oferir als pares la possibilitat de veure el nadó mort i respectar al
màxim el criteri de cadascú. Veure el nadó mort és dolorós i a la vegada positiu,
perquè a més dels sentiments de tristesa, se’n produeixen d’altres de molt d’amor.
Conèixer el fill els ajudarà a confirmar que han estat pares i mares, i a mantenir-
ne el record. Són moments preciosos d’intimitat amb el fill, de saber que se l’ha
tractat amb la dignitat que es mereixia. El dol podrà tenir, en aquesta trobada
amorosa, un bon punt de partida i una continuïtat menys dolorosa. Hi haurà qui
prefereixi no veure’l, però si ho desitgen els podem descriure com és físicament.
Això els farà entendre que el nadó té una aparença física normal.

Mesures per afavorir l’acompanyament dels pares en la visió del nadó:

• Intentar que no es faci fins que els pares se sentin en condicions de tornar a l’habitació.

• Vetllar perquè el retorn a l’habitació sigui el més íntim i tranquil·litzador possible. Procurar
habilitar una habitació individual, per evitar que la parella comparteixi una habitació amb una
partera, i allunyada al màxim de la resta: el plor dels altres nadons pot ser molt frustrant i
feridor per als pares.
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• Ajudar a tenir records del seu bebè, si ho desitgen, com fer-li una foto o guardar el braçalet
identificador o les empremtes de les mans o dels peus.

• Proposar als pares que triïn un conjunt de roba per posar al nadó, així tenen una mica més
de control sobre la situació.

• Donar facilitats a la família per exercir els seus rituals culturals i religiosos.

Els pares poden patir forts sentiments de culpabilitat i ansietat si no reben
informació suficient. És important que rebin respostes sobre el nadó i els processos
clínics o administratius que s’estan duent a terme. No hem de permetre el
sentiment de pèrdua de control de la situació. Hem de facilitar en tot moment
que puguin expressar dubtes, necessitats i desitjos.

Els professionals tenim com a eines bàsiques per acompanyar el sentit comú,
la compassió, l’empatia, la paciència i la comunicació. Un tracte fred o la
indiferència són actituds professionals inadmissibles.

La comunicació no verbal del professional és tan important com el llenguatge
verbal que s’utilitzarà. L’actitud davant del procés, el contacte visual, el tacte i el
temps dedicat suposa la major part de la tasca de suport que podem oferir. Sovint
una abraçada o agafar el braç o la mà pot ser un bon acompanyament en moments
tan delicats, i fins i tot el silenci pot ser el millor consol. Cuidar el to de veu i el
llenguatge corporal (mirar als ulls i no tenir els braços plegats).

Hem d’evitar certes frases que poden afectar greument el procés del dol,
com per exemple que tindran més fills. Tot i que pugui ser cert, aquest
nadó és únic per a ells, és insubstituïble independentment del temps que
hagi existit. No s’han d’intentar trobar aspectes positius a la mort del nadó.
Recordar que el nadó estava afectat per una malaltia o malformació greu no
és consol.

Pautes útils per als professionals que acompanyen els pares

• Buscar suport de companys professionals i de familiars per tal que els pares puguin ser guiats
durant el procés i rebre suport emocional i pràctic.

• Presentar-se (nom i càrrec) com a forma d’apropament.

• Preguntar-los el nom del nadó i utilitzar-lo: el nadó té un nom, no es diu “fetus”.

• Escoltar, compartir el dolor i parlar del nadó. Parlar amb els dos pares per igual, evitant
actituds excloents.

• Mantenir la calma: són situacions molt difícils, els pares estan en una situació límit i el
professional no n’està exclòs.

• Fer sentir la nostra presència, però amb discreció. Sovint, el contacte físic diu més que les
paraules correctes.

• Donar temps, informar de les opcions i decisions a prendre, i deixar temps per decidir a soles.
Estan en xoc i els és molt difícil prendre decisions.

• No jutjar, ni dir el que han de fer. Respectar les seves decisions encara que no s’hi estigui
d’acord.

• Ser comprensiu, cada cas és diferent. Evitar comparacions i intentar comprendre les seves
reaccions.

És important que el
professional sanitari no
oblidi cuidar-se ni compartir
els sentiments propis amb
la resta de companys.
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3.5.5 El dol en infants i adolescents

Els infants, encara que no reaccionin a la pèrdua de la mateixa manera que els
adults i que potser no demostrin els seus sentiments tan obertament, tenen les
mateixes necessitats que els adults per processar el que ha passat i viure el dol.

El procés de dol d’un infant s’ha de facilitar mostrant-nos oberts i honestos,
utilitzant un llenguatge clar i directe. La decisió sobre informar o no un infant
de la mort d’un familiar ha de coincidir amb les creences, la religió i la cultura de
la família, així com amb la seva edat i capacitat d’assimilació.

L’edat de l’infant o adolescent en el moment de la pèrdua és el factor més
important, perquè està relacionat amb la capacitat de comprensió de la mort:

1. Els menors de tres anys: generalment encara no entenen la irreversibilitat
de la mort. Consideren la mort un estat temporal, com dormir o anar-se’n.
Aquesta creença està reforçada pel pensament màgic característic d’aquesta
etapa i per personatges de ficció (contes, dibuixos animats, etc.) que es
moren i reviuen un altre cop.

2. Entre els tres i els cinc anys: poden exhibir trastorns en el menjar, dormir i
en el control dels esfínters com a resposta a la mort. Els més petits perceben
la tristesa a través del que reben dels pares i familiars, però sense entendre
el que passa. Els canvis a casa i l’absència del contacte físic amb la persona
que ha mort faran que l’infant manifesti més plor i estigui més neguitós.
Si se senten acompanyats, són capaços d’adaptar-se més ràpidament a les
pèrdues.

3. Entre els sis i els nou anys: els infants comencen a reconèixer que tots
els éssers que viuen moren, tot i que encara no ho viuen com un procés
personal; morir és definitiu per als altres però no per a ells. La presa de
consciència comporta que tinguin por de la mort i, de vegades, s’angoixen
en pensar que també poden perdre els pares i les persones properes. Davant
de la mort de persones molt properes poden experimentar el sentiment de
culpa pel fet de pensar que ells, amb el seu comportament, són els culpables
del que està passant. Comencen a ser conscients que algunes coses que han
desaparegut, simplement, no tornaran, i els interessa saber què li passa a la
gent un cop ha mort.

4. Entre els nou i els dotze anys: l’infant entén el cicle de la vida i descobreix
conscientment l’obligatorietat de la mort, el fet que és un procés irreversible
i que ell també morirà arribat el moment.

5. A partir dels tretze anys i durant l’adolescència: la mort del pare o
de la mare, en un moment en què s’està fent el procés d’allunyament
físic i emocional envers els pares, pot fer que l’adolescent experimenti
un gran sentiment de culpa. Sovint no manifesta espontàniament el que
sent i es tanca en el seu dolor, no en vol parlar perquè no vol afegir més
preocupacions als adults, vol respondre com un adult i vol que els altres el
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considerin així, però això no vol dir que li sigui fàcil explicar la tristesa i
l’aflicció que sent. Ha de fer front a la pèrdua d’un ésser estimat, al mateix
temps que s’enfronta a tots els canvis, dificultats i conflictes propis de la seva
edat. L’adolescent pot témer que, si expressa el seu dolor, pugui veure’s com
un senyal de debilitat. El fet de convidar-lo a participar en tot allò que pugui,
fer-lo sentir-se útil i acompanyar-lo en la seva pena, l’ajudarà a acceptar la
pèrdua. Tanmateix, cal respectar en tot moment la seva voluntat d’estar sol.
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