
Assegurar la dignitat dels pacients al final de la seva 
vida és una prioritat cada vegada més important

Els recursos d’atenció de la vida han acompanyat 12.000 persones 
al final de la seva vida, pal·liant el dolor i ajudant
psicològicament el pacient i també els seus familiars.

La xarxa sociosanitària en dades 

30% 
De les persones que moren a 
Catalunya han rebut atenció 

sociosanitària, el 20% 
en recursos específics 

d’atenció al final 
de la vida

LES LÍNIES D’ATENCIÓ

La xarxa sociosanitàtia 
està estesa en tots 
els nivells assistencials 
i inclou tant l’hospital com 
la comunitat en els seus 
serveis d’hospitalització, 
atenció diürna ambulatòria 
i equips de valoració 
i suport.

L’atenció sociosanitària 
a Catalunya té les seves 
arrels al 1986, amb el 
programa Vida als Anys.

Actualment, 
el percentatge 
de població de 75 anys 
o més és del 7,1%, 
confirmant l’encert 
de l’aposta.

L’atenció sociosanitària a Catalunya. 
Les dades bàsiques.

El model d’atenció sociosanitària és una característica 
diferencial de la sanitat catalana

Atenció 
al final de 

la vida

Atenció a les malalties 
cròniques

Malaltia d’Alzheimer 
i altres demències

Malalties neurològiques que 
poden cursar amb discapacitat

Satisfacció en l’àmbit assistencial. Internament sociosanitari.
Catalunya 2012  |  Percentatge de valoracions positives

Satisfacció en l’àmbit no assistencial. Internament sociosanitari.
Catalunya 2012  |  Percentatge de valoracions positives

UNA XARXA AMB 
TRES NIVELLS 

D’INTERVENCIÓ:

83 dels quals amb llits 
     de llarga estada, 

73 amb llits de mitja estada i 

72 amb places d’hospital de dia

133 CENTRES
SOCIOSANITARIS

Serveis d’internament 

Atenció diürna ambulatòria

Equips de valoració i suport
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El metge explica com va la malaltia

Sensació d’estar en bones mans
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Tranquilitat per descansar a la nit

Com troba el menjar
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Línia d’atenció Quantes persones
s’atenen?

Quant costa 
un dia d’estada?

Quants dies s’hi 
estan els pacients?

Llarga estada 14.036 59 64

Convalescència 25.376 89 31

Subaguts 1.267 158 9

Unitats cures 
pal·liatives 8.208 89 9

Hospital de dia 
sociosanitari 7.026 -- 114

PADES 13.686 -- 30
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http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_central_resultats/informes/fitxers_estatics/central_resultats_atencio_primaria_2013.pdf

