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Introducció
La Planificació de decisions anticipades (PDA) és un element clau del model

assistencial per als pacients amb complexitat, com són les persones amb

discapacitat intel·lectual (DI) residents al Centre Riudeperes (PCC = 92%,

MACA = 8%). Sovint la DI greu s’associa a patologia mental, comorbiditat

somàtica, polimedicació i una mortalitat acumulada elevada.

En aquest context, la PDA aplicada a l’entorn dels pacients és un procés

inexcusable per a la gestió de les decisions.

Objectius
Dissenyar una proposta de PDA adaptada a les singularitats dels usuaris del

centre.

Fer una avaluació i millora continua del procés per a incorporar-lo a les

actualitzacions de les directives incloses als PIIC.

Material i mètodes
Després de la revisió bibliogràfica es desenvolupa un procés de consens

intern estructurat per a una proposta estructurada de PDA.

A continuació es desenvolupa el disseny de l’estratègia de comunicació, la

periodificació de la implementació i un pilotatge (nov-des 2013).

Posteriorment es durà a terme: validació per referents experts (gen 2014) i

implementació i avaluació en ruta (feb - jun 2014).
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Proposta estructurada de gestió de la Planificació de 

decisions anticipades per a persones amb discapacitat 

intel·lectual greu residents al Centre Riudeperes

Resultats
A desembre 2013 s’han fet les accions següents: informació a

representants legals i consens amb famílies, disseny i difusió del tríptic

informatiu, disseny i especificació compartida de l’estratègia de PDA,

gestió de les dades als PIIC i a HCCC, citació i execució dels casos

inclosos al pilotatge.

Conclusions
Les famílies dels usuaris del centre admeten la necessitat i utilitat, així

com la dificultat i el distrés emocional, de la PDA.

També valoren positivament la incorporació de la informació als PIIC i

la seva disposició a HCCC.

L’estructuració d’aquest procés en centres residencials per a DI és

factible i permet l’enfocament efectiu d’un procediment que, d’altra

manera, seria difícilment controlable.

L’estratègia PCC/MACA s’adapta a les necessitats d’atenció d’aquestes

persones i, en aquest context, la proposta presentada pot ser un

referent per a altres centres similars i per a altres condicions (ex:

demències avançades)
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