
Manual d’ajuda
per a familiars de malalts pal·liatius
per l’Equip Assitencial de l’Hospital Evangèlic

AJUDA’NSACUIDAR

Cuidar no és fàcil però 
també pot ser una 
experiència 
enriquidora i pot 
ajudar-nos a créixer i a 
madurar.

AJUDA’NSA



Les cures pal·liatives

Les cures pal·liatives són una 
atenció especialitzada dirigida al 
malalt i a la seva família. 

L’objectiu és cuidar i pal·liar els 
símptomes que provoca la malaltia, 
així com intentar donar resposta als 
problemes que poden sorgir. En 
definitiva, promoure el màxim 
benestar i confort al malalt i a la 
seva família, mitjançant el 
tractament simptomàtic, suport 
emocional i orientació.

En la majoria de les ocasions, la 
família representa el principal 
recolzament del pacient. 

Un cop ingressa a l’hospital, els 
familiars, els amics i l’entorn de la 
persona malalta han de fer front a 
una gran quantitat de decisions, 
emocions i canvis en la seva forma 
habitual de vida.

Cuidar no és fàcil però també 
pot ser una experiència enriquidora 
i pot ajudar-nos a créixer i a 
madurar.

Aquest fulletó vol donar-vos 
informació amb el propòsit 
d’ajudar-vos en la cura del vostre 
familiar.

L’equip de professionals de 
l’Hospital Evangèlic vol 
proporcionar-vos pautes, 
suggeriments i consells per afrontar 
les situacions més difícils, no tant 
sols per ajudar al malalt sinó per a 
vosaltres mateixos.

Acollida
a l’arribada

Cuidar a l’hospital es 
diferencia força de fer-ho a casa, i 
aquest és el primer pas important a 
tenir en compte.

Un professional de l’hospital 
serà l’encarregat de l’acollida. 
Penseu que us podrem atendre 
d’una manera més personalitzada si 
ens expliqueu totes les qüestions 
importants que us afecten.

Per tal d’afavorir l’autocura del 
malalt podeu portar la roba i els 
objectes personals que siguin 
necessaris. També, per crear un 

clima més proper, decoreu 
l’habitació del vostre familiar al seu 
gust, amb coses que li agradin. Feu-li 
seva i s’hi trobarà millor.

Entre tots creem un ambient 
adequat i de recolliment i per això 
demanem un ús responsable de la 
ràdio i la televisió.

Tot i que el malalt ha d’estar 
ingressat, si vol sortir un dia a fora, 
cal avisar al metge uns dies abans 
per tal de signar el permís. Sempre 
hi ha d’haver un familiar 
responsable per acompanyar-lo 
mentre romangui fora del centre.

És important:
Donar el màxim d’informació
Crear un ambient adequat
Respectar-se els uns als altres.



L’experiència de cuidar
Cuidar implica 
acompanyar a la persona 
estimada

Aquesta situació comporta un 
canvi en els papers que cadascú 
havia assumit fins ara. Aquest canvi 
en la relació pot presentar una 
sèrie de dificultats i conèixer-les pot 
ajudar a afrontar-les.

Cuidar al que pateix càncer és 
difícil. És important que els 
familiars i amics coneguin les 
reaccions del malalt davant la 
malaltia i les seves pròpies.

Per a les persones malaltes, haver 
de delegar i necessitar els altres per 
satisfer les necessitats més bàsiques, 
exigeix un procés d’acceptació de les 
seves limitacions.

Per als familiars, prendre 
decisions respecte a la cura de l’altre 
comporta, a vegades, moments de 
solitud. Assumir el grau de 
responsabilitat pot representar una 
càrrega plena de sentiments 
contradictoris.

“Assolir el nostre paper de 
cuidadors és fonamental 
des de bon principi, així 
com que el malalt entengui 
la seva situació.”

Equip assistencial

No podem afrontar els 
problemes si no en parlem. A 
vegades resulta difícil fer-ho. Per això 
és necessari conèixer quina 
informació necessita la persona 
malalta.

Una persona malalta pot tenir 
reaccions com:

Estats d’ànim canviants
unes vegades trist, altres més animat. 
És normal que com a cuidadors ens 
trobem davant de situacions 
estressants. També el familiar té dret 
a estar trist en determinades 
ocasions.
Comportaments canviats
ens trobem davant d’una situació 
nova a la que ens hem d’adaptar, 

tant a nivell d’horaris com d’àpats, 
situacions socials….
Dificultats de comunicació
a vegades diem mentides, o mitges 
veritats. S’ha de tenir molta cura i 
avaluar què és allò que el malalt està 
disposat a acceptar. A vegades voler 
protegir el malalt és entrar en la 
conspiració del silenci que no 
beneficia a ningú.

Parlar i compartir
És necessari parlar

Cuidar
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 Qui cuida es veu obligat a deixar de fer activitats que 
formaven part de la seva vida per dedicar-se a la cura de 
l’altre.
 A vegades, fins i tot, s’ha de deixar de treballar.
 Cuidar un malalt pot implicar canvis en la relació 
amb la parella i els fills.
 Cuidar implica un gran esforç físic i psíquic. Poden 
aparèixer signes d’irritabilitat, apatia i tristesa o 
situacions de sobrecàrrega física.
 A més, el desconeixement de l’evolució de la malaltia 
i les pèrdues que es van succeint generen sentiments 
d’incertesa.
 L’angoixa pel futur de vegades dificulta viure la 
realitat del present.

Consells pràctics

Us proposem uns quants consells pràctics que poden ser 
d’ajuda:
 
Organitzar-se
Durant el dia heu de trobar moments per a vosaltres.
Implicar a la resta de la família
Tenir cura d’una persona que té família és 
responsabilitat de tots, cal asseure’s i parlar-ne; 
organitzar-se entre tots per veure quina ajuda podeu 
aportar-hi.
Compartir
Amb diàleg els problemes tenen millor solució. A la 
unitat sempre trobareu algun professional que podrà 
orientar-vos.
Informar-se
Conèixer bé la malaltia, els seus símptomes i com tenir-
ne cura us ajudarà a adaptar-vos a cada canvi que es 
pugui produir sense angoixar-vos.
Descansar bé
El descans ens proporciona energies per poder afrontar 
les tasques del dia a dia, cal tenir-ho present i cercar la 
manera de fer-ho.

Cuidar-se un mateix
Tan necessari com cuidar l’altre

«Us deixo la pau, us dono la meva pau. 
Jo us dono la pau que el món no dóna. 
Que els vostres cors s'asserenin i no 
temin.»

Jesús (Joan 14:27)



Símptomes digestius
El malalt no té gana: Podem proporcionar-li aliments 
capritxosos que li vinguin de gust. També es poden 
repartir els àpats en diferents hores, poca quantitat però 
sovint. El que no farem mai serà forçar la ingesta.
Cures de la boca: Proporcionar-li els mateixos hàbits de 
quan tenia salut, refrescar-li la boca i eliminar-li gustos 
desagradables.

Símptomes respiratoris
Dispnea: Si el malalt s’ofega incorporar-lo com si 
estigués semi assegut.

Símptomes neuropsicològics
Deliri: Millorar les condicions ambientals: bona llum, 
poca gent a l’habitació, facilitar-li l’orientació temporal.
Confusió: La por és un tret típic de la confusió, cal 
aclarir els dubtes del malalt, ajudar-lo a distingir entre el 
present i el passat. Separar fets. Explicar-li que el que 
sent és degut a la malaltia.
Ansietat: Fer-los massatges els relaxa molt. Parlar d’allò 
que l’angoixa.

Insomni: Augmentar l’activitat durant el dia, ambient 
relaxat, sense sorolls, respondre a les preguntes del 
malalt, calmar l’ansietat i la por.

Altres símptomes:
Pèrdua de pes i caquèxia: No s’ha d’obligar al malalt a 
menjar. Intentar buscar una roba adequada si el malalt 
encara es pot vestir. Fer-li massatges suaus per protegir 
la pell, hidratar-la...
Debilitat: Si ho tolera, realitzar-li canvis posturals.

Quan arriba el moment
Comença el declivi de la malaltia

No sempre és fàcil saber amb exactitud com ajudar a la persona malalta, quines cures són les més 
adequades i què dir-li o fer per alleugerir la seva simptomatologia. Cada persona reacciona de diferent 
forma davant la malaltia, però conèixer el que pot succeir ens ajudarà a oferir les cures més adequades en 
cada cas.
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Arribat aquest moment, comptareu 
sobretot amb l’ajuda dels professionals. En 
aquests moments tots serem a prop vostre 
per facilitar-vos la informació adient i el 
suport emocional adequat.

Hospital Evangèlic



Atenció a l’agonia i fase final

La fase final és definida com el període de temps en el 
que el deteriorament físic del malalt s’observa dia a dia. 
Se sent més dèbil físicament, més somnolència, a 
vegades agitació, anorèxia intensa i fracàs orgànic.

És difícil predir quan s’inicia aquesta fase i quan 
acabarà. L’objectiu prioritari en aquests moments és el 
confort del pacient i la tranquil·litat de la família.

No espereu a que la situació sigui desesperada per 
demanar ajut a un professional. Metge, psicòleg, 
treballadors socials, personal d’infermeria, etc., són 
professionals que poden ajudar-vos a resoldre situacions 
difícils.

També disposem d’un conseller espiritual integrat en 
l’equip que està a la seva disposició per a qualsevol 
necessitat dins d’aquest àmbit.

És prioritat de l’equip terapèutic que el malalt no 
pateixi.

Hi ha moltes preguntes que com a familiars us feu i que 
mereixen resposta:

El malalt sí pot escoltar-nos. No està demostrat que un 
pacient inconscient perdi l’oïda, per això cal que li 
parleu però alhora cuideu les converses. No ha d’haver 
moltes persones a l’habitació.
Se n’adona del que passa? Normalment no, ja que en 
aquesta fase el nivell de consciència és molt baix.
Podrà menjar? Aquesta pregunta és molt freqüent i 
angoixa molt als familiars. En aquests moments el 
malalt no té gana, no necessita menjar.

El dol

Qui ha cuidat es veu immers en un sentiment de buidor 
per la pèrdua de la persona estimada i es troba que les 
hores que dedicava a la persona malalta ara no sap com 
omplir-les.

És el moment d’anar recuperant les activitats, crear 
noves relacions i assimilar la pèrdua d’aquell a qui 
estimàveu.

Des de l’hospital us oferim un espai per treballar tots 
aquests aspectes. Establir conjuntament amb vosaltres 
nous patrons de pensament, sentiment i acció per tal 
d’aconseguir un dol favorable després de la pèrdua.

«L'esperança és a l'existència humana el 
que l'oxigen és per als pulmons. Sense 
oxigen, es mor d'asfíxia.»

Emil Brunner (teóleg protestant) 

Lectures recomenades

“Más allá del dolor: superando las pérdidas y el duelo”
Dr. Pablo Martínez Vila.  Ed. Andamio, 2006

“Madurando bajo presión”
Eleonore van Haaften.  Ed. Andamio, 2004

“El problema del dolor”
C. S. Lewis. Ed. Rialp.

“El agijón en la carne”
Dr. Pablo Martínez Vila.  Ed. Andamio, 2008



La desesperació és el sòl on neix la 
veritable esperança, aquesta que va 
creant la fe que s'espera.

Miguel de Unamuno 

Només l'esperança pot donar sentit a la vida i llançar 
llum als racons més obscurs de l'existència. Però la 
qüestió essencial és què esperem  -o millor encara- en 
qui esperem. 

En moments de crisi, quan trontolla la salut o un altre 
pilar de la nostra vida, se'ns obre una finestra que ens 
duu a mirar més alt i més lluny, allà on els ulls de la fe 
ens ajuden a trobar-nos amb el Déu d'esperança, qui 
no ens promet l'absència de proves, però sí la seva 
presència i el seu consol enmig d'elles.

El mateix Jesús, "expert en sofriments", ens convida a 
compartir la nostra tristor, solitud, frustració... amb ell: 
"Veniu a mi tots els que esteu cansats i afeixugats, i jo 
us faré reposar".

Veniu a mi tots els  
qui esteu cansats 
i afeixugats, i jo us 
faré reposar. 

Mateu 11:28
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El nostre equip
Professionals per vocació

Els nostres professionals tenen destinat un temps a 
l’atenció personal dels familiars. Teniu a la vostra 
disposició: metges, infermers, treballadors socials, 
fisioterapeutes, psicòlegs i un conseller espiritual.

No dubteu en aprofitar-ho.



AJUDA’NSACUIDAR
Equip Assistencial de l’Hospital Evangèlic

Altres serveis:

Ajudem a cuidar aquells que més ho 
necessiten a través de la metodologia 
que caracteritza emsimision: 
donar, capacitar i practicar. 
www.emsimision.org

Un grup de voluntaris i de familiars de 
malalts ens reunim per compartir les 
nostres càrregues, estimular-nos 
mútuament i escoltar xerrades de 
diferents especialistes.
Tothom està convidat a participar.
voluntaris@hospitalevangelic.com

Fa dècades que un grup de 
voluntaris compartim el nostre 
temps i la nostra amistat amb els 
pacients i les seves famílies.
Si ens necessites o vols col·laborar 
amb nosaltres: 
voluntaris@hospitalevangelic.com

Cada diumenge a les 11 h se 
celebra un culte cristià a l’auditori.
Tothom hi està convidat.

Camèlies, 15-17
08024 Barcelona

t 93 285 99 55 
f  93 219 40 26

www.hospitalevangelic.com


