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ANNEX I. FINAL DE VIDA 
Vinculat al PRT-IN-46. Protocol d’Acompanyament al Final de la Vida 

 

Parlem de final de vida quan davant una malaltia terminal 

s’acaba l'esperança de vida i ens acostem a la mort 

perquè la malaltia diagnosticada no té cura. 

 

Durant la malaltia terminal acompanyarem a la persona malalta,  

les famílies i els professionals.  

 

 

 

 

Els professionals oferiran cures pal·liatives respectant la persona,  

per poder passar aquest període entre la vida i la mort 

i tenir una mort digna al lloc escollit. 

                             

 

 

 

 

 

 

En aquest procés d’acompanyament es donarà suport: 

- A nivell mèdic (alleugerint el dolor i altres símptomes)  

- A nivell emocional i basal.  

Es tractaran les necessitats psicològiques, emocionals 

i espirituals que necessita la persona. 

 

Sempre amb una atenció respectuosa amb la voluntat, els valors  

i les prioritats de la persona malalta.  

Què són les cures pal·liatives? 

Són les cures i els tractaments que s’ofereixen a les persones  

que pateixen una malaltia en fase avançada terminal 

amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida, 

com també la de les persones del seu entorn més pròxim. 
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En aquest  procés del final de vida es treballarà perquè el malalt,  

la seva família i els professionals sempre se sentin acompanyats.  

 

 

 

Annex1 :Malalt terminal 

 

La malaltia que tens és terminal,  

no es pot curar i provoca la mort. 

 

En aquest procés no estàs sol: sempre estaràs acompanyat  

per professionals i/o familiars (pots demanar el vinguin a visitar). 

                        

 

Si empitjora el teu estat de salut pot ser que t’hagin d’ingressar. 

 

 

Tens algun desig (alguna cosa volguessis fer o dir  i no has fet)? 
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Quan arribi el dia. T’agradaria: 

Cerimònia religiosa 

 

 

Cerimònia civil 

 

 

Enterrament 

 

 

Incinirament  

 

 

Marca amb una X el que t’agradar 

 

Quan estiguis malalt:      

1. Explica sempre com et sents.  

 

 

 

 

2. Si vols parlar amb algun familiar ho amic ho pots fer. 

 

 

Et facilitarem un telèfon i el podràs telefonar o fer una videotrucada.  

 

3. Si creus que hi ha alguna cosa que pugui fer  

que passis millor el temps 

o fer que estiguis més tranquil, diga-ho 
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(ex. escoltar música, mirar alguna foto, objecte personal....) 

 

 

 

 

 

 

Recorda : 

digues sempre com et sents 

i en que et poden ajudar 

les persones que t’estan acompanyant.  


