MEMÒRIA ACTIVITAT 2014 FUNDACIÓ PALIACLINIC
PROGRAMA DE SUPORT DOMICILIARI PER A PACIENTS EN ETAPA
FINAL DE VIDA I AMB NECESSITATS SOCIALS
 Programa vinculat a un conveni de col·laboració amb l’ I.C.S.
 Destinataris: pacients en fase de final de vida i en situació de
vulnerabilitat socio-sanitària.
 Objectius: proporcionar als malalts i les seves famílies el suport
emocional i logístic necessari al domicili que faciliti poder assumir el
procés a casa en condicions dignes.
 Àrees de cobertura:
o A.I.S. Barcelona Nord: des de l’inici del programa a finals del 2011
o A.I.S. Barcelona Dreta: des de gener del 2014
 Serveis:
o Treballador Familiar
o Ajuts Tècnics
o Suport emocional:
 Psicòleg
 Artteràpia
 Musicoteràpia
o Voluntariat (acompanyament)
Resum de les dades d’activitat:
 Noves sol·licituds rebudes:
o 89
 Valoracions realitzades in situ (al domicili) per la nostra treballadora
social:
o 65
 Beneficiaris directes d’algun servei (pacients):
o 69
 Beneficiaris totals (estimació):
o 200-250 (tenint en compte un nucli familiar de 3-4 persones que
reben el suport per tenir cura del malalt i assimilar el procés de
pèrdua)
 Beneficiaris servei Treballador Familiar:
o 40 pacients
o 434 hores d’atenció en total
 Beneficiaris Ajuts Tècnics:
o 14 pacients
 10 llits articulats amb matalàs antiescares
 3 cadires de rodes
 1 grua
 Beneficiaris Suport Emocional:

o Psicòleg:
8 pacients
o Artteràpia:
2 pacients
o Musicoteràpia:
1 pacient
o Total:
11 pacients
 Beneficiaris Acompanyament per Voluntaris:
o 7 pacients
Altres dades:
 Increment aproximat d’activitat respecte al 2013:
o 30%
 Repartiment de beneficiaris per zones:
o A.I.S. BCN-Nord: 81%
o A.I.S. BCN-Dreta: 19%
Resum informatiu:
El programa de suport a malalts al final de la vida i en situació de vulnerabilitat
socio-sanitària segueix consolidant-se.
Vam iniciar l’activitat a finals del 2011, començant per l’A.I.S. Barcelona Nord, i
progressivament hem anat incrementant el número de malalts i famílies que
s’han pogut beneficiar dels nostres serveis.
Al gener del 2014 es va decidir ampliar la zona de cobertura del programa a
l’A.I.S. Eixample Dreta.
Així, al llarg del 2014 hem arribat a 69 famílies que s’han beneficiat d’algun dels
nostres serveis i han pogut tenir cura del seu ser estimat al domicili fins al final
quan ha estat possible, rebent suport emocional i caliu humà per part dels
professionals i voluntaris, i ajuts de tipus més pràctic amb la intervenció de
treballadors familiars i la disponibilitat d’ajuts tècnics i materials.
Els nostres objectius en quant a increment d’activitat s’han acomplert, i confiem
en poder seguir ampliant el nostre radi d’acció i arribar a més malalts i famílies.
Disposem de la organització, estructura i experiència suficient, i d’un equip
humà implicat i involucrat en el projecte, tant a nivell de gestió i administració
com pel que fa als professionals i voluntaris que interaccionen directament amb
el patiment de les famílies.

