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Post número 1

Si la població es troba en constant creixement, necessitarem
més cures pal·liatives?
(Raquel Olaya publicat 19/09/2018)

Post número 1: Si la població es troba en constant creixement, necessitarem més cures
pal·liatives?

INTRODUCCIÓ:
• La implementació efectiva de serveis de cures pal·liatives per pacients geriàtrics serà cada
vegada més necessària donat que la població ≥ 65 anys es troba en constant creixement.
METODOLOGIA:
• Estudi retrospectiu de 5 anys de durada (2007-2012).
• S’analitzen els registres del servei de cures pal·liatives de l’hospital Yale New Haven
(hospital general, USA)
OBJECTIU:
• Caracteritzar el motiu de les consultes, motiu d’atenció, resultats de l’atenció i impacte de
la seva valoració (reconsultes, ingressos i reingressos).
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pal·liatives?
RESULTATS
• L’equip de cures pal·liatives (CP) va realitzar 743 consultes inicials a pacients ≥ 65 anys.
• El 62% tenien com a diagnòstic primari càncer.
• El motiu principal de consulta va ser maneig del dolor (73%).
• En el subgrup de pacients ≥85 anys el diagnòstic primari de càncer era molt inferior (33%), així
com el motiu de consulta el maneig del dolor.
• El subgrup de 65-84 anys tenien menys probabilitat de realitzar presa de decisions anticipada
(PDA) durant l’atenció per l’equip de CP.
• Els pacients en que es va realitzar PDA tenien menys possibilitats de reingressar (OR 0,41).
CONCLUSIONS
L’atenció que es proveeix als pacients ≥85 anys són diferents de les que tradicionalment es
proveeixen en els pacients més joves amb càncer.
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REFLEXIONS
• Els pacients > de 85 anys tenen unes necessitats diferents en l’abordatge de final de vida que
les poblacions més joves.
• El dubte que genera és necessitarem més serveis de cures pal·liatives o bé més equips
generalistes amb capacitats per realitzar aproximació pal·liativa?
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Pot un índex de fragilitat electrònic (IFe) predir la mortalitat
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(Francesc Riba publicat 12/12/2018)

Post número 2: Pot un índex de fragilitat electrònic (IFe) predir la mortalitat d’una persona?
INTRODUCCIÓ

• Reconèixer que els pacients s’acosten al final de la vida és essencial, per permetre
els professionals parlar sobre el pronòstic i preferències de l’atenció a final de vida.
METODOLOGIA:

• Estudi prospectiu casos i controls
• S’obté l’IFe de 13.490 individus ≥75 anys del regne unit que van morir entre el
01/01/2015 i el 01/01/2016. S’emparellen cada cas amb un control segons sexe i
edat.
• S’utilitzen les puntuacions de l’IFe 3 mesos abans de la mort en els casos i el de 3
mesos abans del 1/01/2016 en el cas dels supervivents o grup control.
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RESULTATS:
• Es va realitzar un anàlisi de corbes ROC per determinar la capacitat predictiva de mortalitat de
l’IFe 3 mesos previ a l’esdeveniment.
• Es busca el punt de tall òptim perquè la fragilitat s'associés a la mortalitat almenys amb un
75% de sensibilitat, encara que la especificitat fos menor.
- Va resultat que un IFe>0,19 prediu la mortalitat a 3 mesos després, amb una àrea sota del
corba del 69% corresponent a una sensibilitat del 76% i una especificitat del 53%.
CONCLUSIONS:
• Aquest estudi demostra que una sola mesura de fragilitat (IFe) té un baix valor predictiu de
mortalitat a escala individual, fins i tot si es realitza poc temps abans de la mort.
• Però en cas de pacients amb fragilitat severa hi ha una forta associació amb mortalitat. (OR
4.3)
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REFLEXIONS

• Probablement el problema d’aquest cas, el fet que el punt de tall que s’escull equival a
fragilitat lleu, i es confirma que la fragilitat lleu no és un bon predictor de mortalitat i
més si aquesta mesura es pren únicament en un sol punt.
• El seguiment longitudinal ens donaria molta més informació
• Aquest mateix article en context de fragilitat severa s’ha demostrat una forta
associació amb la mortalitat.
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Necessitats al final de la vida als serveis d’urgències. Estem
preparats?
(Isabel Arnau publicat 19/09/2018)
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INTRODUCCIÓ

• Els serveis d’urgències (SU) no estan dissenyats pensant en els moments finals de la vida.
• Plens de gent
• Elevats ràtios pacient-infermera
• Càrrega assistencial
• Manca de personal.
s’ha observat aquesta
necessitat als SU.

• En un estudi longitudinal de pacients >65 anys entre 1992 i 2006 es va trobar que la meitat
varen visitar els SU en l’últim més de la seva vida i, d’aquets, un 77% varen ingressar i un 68%
dels ingressats van morir durant l’hospitalització.
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CONCLUSIONS
• Cada dia ens trobem amb pacients amb malalties cròniques en moments finals de la vida o
bé pacients que presenten processos aguts molt greus, que passen els seus últims moments
als serveis d’urgències.
• Per tant, els professionals que es troben a aquets serveis haurien d’estar formats per poder
abordar aquestes situacions per oferir suport i un final digne amb aquets pacients.
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REFLEXIONS
• Els pacients en final de vida són presents a múltiples punts del sistema sanitari i per aquest
motiu un ampli ventall d’equips han d’estar preparats per poder-los atendre i un d’aquests són
clarament els serveis d’urgències.
• L’elaboració de plans d’intervenció amb decisions anticipades ens pot ajudar a que la seva
atenció sigui més adequada per professionals, pacients i famílies.

CONCLUSIONS

• La trajectòria de final de vida dels “oldest old” en general es diferent d’altres poblacions, i
predomini la trajectòria de discapacitat lentament progressiva (fragilitat-demència) amb
presència de crisis.
• Trobar eines que ens ajudin a discernir els pacients que es troben en final de vida (índex
de fragilitat/NECPAL) resulta de gran utilitat.
• Identificar de forma precoç aquesta situació en permet elaborar plans terapèutics
compartits que seran d’ajuda per generar plans d’intervenció ajustat a les necessitat i
preferències dels pacients.
• La prevalença de pacients en final de vida és molt elevada i oferir una atenció de qualitat
és una coresponsabilitat dels equips generalistes i també de l’atenció especialitzada.
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