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RESUM 

Antecedents: L’eutanàsia ha sigut durant molts anys un tabú i un tema de controvèrsia, 

que ha generat molta polèmica, ja que, suposa finalitzar la vida d’un ésser humà, tot i 

així al 2021 es va legalitzar la Llei de l’eutanàsia la qual permet portar a terme l’eutanàsia 

en pacients que ho sol·licitin i compleixin els criteris. Per gestionar i evitar les 

conseqüències d’un dol mal gestionat, intervindrà la figura infermera, per tal 

d’acompanyar i oferir eines, per gestionar-lo de forma correcta. 

Objectiu: A través del disseny i la implementació del programa “Dol Acompanyat” es 

pretén disminuir els factors de risc del dol patològic i comparar els nivells d’ansietat i de 

l’estat d’ànim abans i després de la implementació del programa.  

Mètodes: Es realitza un estudi amb una metodologia mixta amb dues fases, la fase 1, 

s’utilitza una metodologia qualitativa, a través d’entrevistes a familiars que han patit un 

dol per eutanàsia, i a professionals sanitaris, per poder realitzar el disseny del programa. 

La fase 2, s’utilitza una metodologia quantitativa, on s’implementarà i s’avaluarà el 

programa. La població diana, són familiars de pacients que han sol·licitat i se’ls ha 

acceptat la sol·licitud d’eutanàsia, de la regió sanitària de Lleida i de l’Alt Pirineus i Aran. 

Per la realització del programa es duran a terme 7 sessions on intervindran diversos 

professionals sanitaris. El programa té una durada de dos anys, s’inicia al gener de 2022 

i finalitzarà a finals de desembre del 2023.  

Conclusió: És imprescindible realitzar un correcte acompanyament durant el procés de 

dol, realitzar una bona preparació al dol per tal de disminuir els riscos a patir un dol 

patològic, ja que, aquest, s’associa a l’aparició d’alteracions de salut, o baixes laborals 

que comporta una despesa sanitària elevada i un malestar físic i mental per la persona 

que el pateix.  

Paraules claus: Eutanàsia, Dol, Acompanyament, Infermeria, Dol patològic. 
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ABSTRACT  

Background: Euthanasia has been a taboo and controversial topic for many years, which 

has caused a great deal of controversy, as it means ending the life of a human being, 

however in 2021 the Law of the euthanasia which allows euthanasia to be performed in 

patients who request it and meet the criteria. To manage and avoid the consequences 

of a mismanagement, the nurse will intervene, in order to accompany and offer tools, 

to manage it correctly. 

Objective: The design and implementation of the "Accompanied Grief" program is 

intended to reduce the risk factors for pathological grief and to compare anxiety and 

mood levels before and after program implementation. 

Methods: A study is carried out with a mixed methodology with two phases, phase 1, a 

qualitative methodology is used, through interviews with relatives who have suffered 

grief due to euthanasia, and with health professionals, in order to carry out the design 

of the program. Phase 2, a quantitative methodology is used, where the program will be 

implemented and evaluated. The target population is relatives of patients who have 

applied for and accepted the application for euthanasia, from the health region of Lleida 

and the Alt Pirineus i Aran. For the realization of the program will carry out 7 sessions 

where will intervene several health professionals. The program runs for two years, 

starting in January 2022 and ending in late December 2023. 

Conclusion: It is essential to make a correct accompaniment during the mourning 

process, to make a good preparation for mourning in order to reduce the risks of 

suffering a pathological mourning, as this is associated with the appearance of health 

disorders. or sick leave that leads to high health care costs and physical and mental 

discomfort for the person suffering from it. 

Keywords: Euthanasia, Grief, Accompaniment, Nursing, Pathological grief. 
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1. INTRODUCCIÓ  

Eutanàsia és una paraula que dins de la societat occidental té una carrega emotiva 

negativa, al contrari del que vol venir a dir el significat de la seva paraula que prové del 

grec “bona mort”. L’eutanàsia ha sigut durant molts anys un tabú i un tema de gran 

controvèrsia, que ha generat moltes polèmiques, ja que, es tracta d’acabar amb la vida 

d’un ésser humà i això està en contra dels principis ètics i morals dels professionals de 

la salut que han de “salvar” vides.  Tot i així, segons la Llei que es va aprovar el 3 de març 

del 2021 a Espanya, la qual legalitza i regula la pràctica de l’eutanàsia, permet en 

pacients que compleixen un seguit de criteris, acceptar realitzar la prestació d’eutanàsia.   

La prestació de l’eutanàsia és un fet que únicament pot decidir realitzar-lo el pacient, 

però les conseqüències d’aquesta decisió, tenen una repercussió tan sobre el pacient, el 

qual decideix finalitzar amb la seva vida, com sobre els familiars, amics i persones 

estimades del seu voltant, les quals pateixen la pèrdua, i inicien un procés de dol 

totalment normal i necessari.  

El dol és un procés llarg i complex, el qual requereix d’un suport i un acompanyament 

per part de professionals especialitzats per tal de realitzar un dol sà. Una mala gestió 

d’aquest, pot provocar unes conseqüències greus en la salut mental i física de la persona 

que pot degenerar en un dol patològic.  

Per evitar aquestes conseqüències, i que les famílies que han viscut una situació com 

aquesta puguin ser ajudades i acompanyades durant tot el procés, s’ha creat aquest 

programa d’acompanyament al dol anomenat “Dol Acompanyat”.  

Per altra banda, durant aquest procés la figura clau, és la de la infermera la qual 

s’encarrega de l’acompanyament, el suport durant tot el procés d’eutanàsia, i per 

facilitar eines i coneixements per tal que puguin realitzar un dol saludable.  

Per aquest motiu, la finalitat d’aquest treball és elaborar un programa 

d’acompanyament al dol basat en l’evidència i en l’experiència d’altres famílies que 

hagin viscut la pèrdua d’un familiar per l’eutanàsia, per tal d’establir una base 
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d’acompanyament focalitzada en la figura de la infermera, conjuntament amb altres 

professionals sanitaris. 

L’estructura del treball és la següent,  inicialment, el marc teòric on s’introdueix el tema 

de l’eutanàsia, les bases legals d’aquesta, es defineix el paper dels professionals 

d’infermeria, s’expressen les tipologies de dol i s’aprofundeix amb les tècniques de 

tractament i d’acompanyament. A continuació, es defineix la metodologia, la qual està 

dividida en dos fases, la fase 1, qualitativa, a  través d’entrevistes a familiars que han 

patit una pèrdua a través d’eutanàsia, i a professionals sanitaris, per tal de dur a terme 

el disseny del programa, i la fase 2, quantitativa, que consistirà en la implementació i 

l’avaluació del programa d’acompanyament al dol.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 DEFINICIÓ D’EUTANÀSIA 

L’etiologia de la paraula eutanàsia prové del grec “euthanasía”, el prefix “eu” que vol dir 

bo i el vocable de “thanatos” que vol dir mort, per això el significat etimològic és “bona 

mort, o mort dolça”, que es refereix a les accions realitzades per causar la mort de forma 

ràpida i indolora a un pacient que pateix un patiment físic o psíquic com a conseqüència 

d’una malaltia incurable i que tal pacient viu de forma indigna (1)(2). 

Segons la definició de la RAE la eutanàsia és la intervenció deliberada per posar fi a la 

vida d’un pacient sense perspectiva de curació o la mort sense patiment físic (3)(4). 

2.1.1Tipus d’eutanàsia 

L’eutanàsia directa s’identifica quan les accions que es realitzen al pacient tenen la 

intencionalitat de provocar la mort, hi trobem dos subtipus (4)(5):  

- Eutanàsia activa és l’actuació que produeix la mort del pacient  de forma directa a 

través d’una substància subministrada per part del professional, de forma 

intencionada a través d’una causa efecte, a petició informada, i reiteradament per 

tal persona. 

- Eutanàsia passiva es realitza per omissió, és a dir, es suspèn o no s’inicia un 

tractament per mantenir amb vida al pacient.   

2.2 SITUACIÓ LEGAL DE L’EUTANÀSIA A DIFERENTS PAÏSOS  

El concepte eutanàsia té una antiguitat de més de dos mil cinc-cents anys ja que els 

filòsofs grecs Sòcrates i Plató en parlen en alguns dels seus texts, tot i això fins fa uns 

cent anys no es van iniciar alguns moviments per legalitzar la eutanàsia. El  primer país 

que va iniciar la regulació de la llei de la eutanàsia va ser els Països Baixos al 2002 amb 

la llei “de comprovació de la finalització de la vida a petició pròpia i del auxili al suïcidi”. 

Actualment els països on es troba legalitzada l’eutanàsia únicament són  Països Baixos 

al 2001, Bèlgica que es va legalitzar al 2002, Luxemburgo al 2009, Canadà i Colòmbia al 
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2015, Nova Zelanda i Espanya al 2021. També l’eutanàsia activa es legal a l’estat de 

Victoria a Austràlia des del 2019. 

A Estats Units l’eutanàsia és il·legal, però hi ha alguns estats com Oregó, California, 

Montana, Vermont, i Washington que es contempla el suïcidi assistit basant-se en “el 

dret a decidir de les persones”. 

Hi ha altres països que està legalitzada únicament l’eutanàsia passiva com la Índia, Corea 

del Sud, Noruega, Suècia, Finlàndia, Suïssa, Irlanda, el Regne Unit, França, Mèxic, Xile i 

Argentina (6).  

2.3 LEGALITZACIÓ DE L’EUTANÀSIA A ESPANYA  

Un dels últims països que ha legalitzat l’eutanàsia activa, ha sigut Espanya amb la 

regularització de la Llei Orgànica del 24 de març del 2021, anomenada LORE.  

És un tema que al llarg dels anys ha portat molta controvèrsia i debat per motius ètics, 

socials i religiosos, tot i això després de tants anys i de la demanda social per complir tal 

petició. 

Segons estableix la llei els requisits per rebre la prestació d’eutanàsia segons l’article 5 

del capítol 2 de la “Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de la eutanàsia”(5): 

- “Tenir la nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya o el certificat 

d’empadronament que acrediti un temps de permanència al territori espanyol de 

més de 12 mesos, ser major d’edat i ser capaç i conscient durant el moment de la 

sol·licitud. 

- Disposar per escrit de la informació que existeix sobre el procés mèdic, diferents 

alternatives i possibilitats d’actuació, inclosa la d’accedir a les cures pal·liatives 

integrals. 

- Haver formulat dos sol·licituds de forma voluntària i per escrit, o d’altra manera que 

pugui quedar constància, i que no sigui resultat de cap pressió externa, deixant una 

separació d’almenys quinze dies naturals entre sol·licituds. En cas que el metge 

responsable consideri que la pèrdua de la capacitat de la persona que ho sol·licita 
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per atorgar el consentiment informat és imminent podrà acceptar qualsevol període 

menor que consideri apropiat.  

- Patir una malaltia greu i incurable o un patiment molt greu, crònic i impossibilitant 

en els termes establerts a la llei, certificada pel metge responsable. 

- Facilitar el consentiment informat prèviament a rebre la prestació d’ajuda a morir, 

que s’incorporarà a la història clínica del pacient.” 

Per poder realitzar tot el procediment i etapes de l’eutanàsia (Annex 1,2) , és a dir, des 

del moment de la sol·licitud per la prestació d’ajuda a morir, fins l’etapa post-eutanàsia, 

els professionals sanitaris que supervisen, acompanyen i realitzen el procés són (5,7,8):  

- L’equip assistencial, és l’equip format per diversos professionals com, principalment 

pel metge responsable, que és el responsable de dur a terme la coordinació de la 

informació, del procés deliberatiu i de la assistència sanitària del pacient.  

El professional d’infermeria que fa l’acompanyament a la persona des de l’inici,  

aportant una visió integradora del procés i la coordinació amb la resta de l’equip a 

través de l’elaboració d’un pla de cures del procés que afavoreixi el contínuum 

assistencial.  

També hi participen el psicòleg i treballador social, que tenen la funció d’assistir i 

acompanyar al pacient fins al moment de la prestació. 

- El metge consultor, és el facultatiu que està format específicament en la patologia 

que pateix el pacient, i ha de ser extern a l’equip assistencial. Realitzarà una valoració 

externa per confirmar i verificar el compliment de tots els requisits necessaris per 

poder procedir a realitzar l’eutanàsia.  

- La comissió de garantia i avaluació és l’òrgan administratiu col·legiat que s’encarrega 

d’assegurar-se el compliment dels requisits de la llei. Està format per set 

professionals on inclourà metges, infermers, i juristes. 

A dia d’avui després de contactar amb l’associació de “dret a morir”  comenten que no 

hi ha xifres oficials de quantes eutanàsies s’han realitzat des de que la LORE està vigent, 

per tant, encara és complicat localitzar les xifres exactes.  

Tal i com es comenta a la premsa, i segons l’associació, totes les comunitats autònomes 

tenen la obligació de publicar anualment un informe sobre el desenvolupament de la llei 



 “Dol Acompanyat” 

6 
 

d’eutanàsia que recollirà el nombre de peticions, quantes s’han aprovat, portat a terme, 

les patologies de fons, etc. 

Actualment, Catalunya és de les poques comunitats autònomes que ha publicat les xifres 

detalladament, el 30 de Novembre la secretaria general del Departament de Salut va 

explicar que de les 53 sol·licituds que es van rebre, se n’han aprovat 28, de les quals, 24 

ja s’han realitzat i les altres ja estan en procés (9). 

Euskadi és l’altra comunitat que han publicat les xifres en relació a l’eutanàsia, de les 34 

sol·licituds rebudes, n’han aprovat 25, ja han dut a terme 13 eutanàsies i les altres es 

troben en diferents parts del procés (10). 

Per tant, un segons les dades conegudes hi ha total de 53 sol·licituds aprovades, és a dir, 

53 famílies són les que el sistema sanitari ha d’acollir i acompanyar durant el procés de 

la prestació de l’eutanàsia.  

2.3.1 Fases de l’eutanàsia segons la LORE 

Hi ha tres fases principals en el procés de l’eutanàsia (5,11): 

- Fase pre-eutanàsia  

 Primera sol·licitud: El primer pas que s’ha de dur a terme per iniciar la 1º 

sol·licitud, per part del pacient és l’elecció del metge responsable i infermera 

responsable, un cop escollit l’equip, en un període de 2 dies s’iniciarà un procés 

deliberatiu sobre el diagnòstic, les possibilitats terapèutiques, es facilitarà la 

informació sobre diferents alternatives com cures pal·liatives i ajuda a la 

dependència. 

 Segona sol·licitud: Com a mínim després de 15 dies el pacient pot presentar la 

segona sol·licitud a l’equip assistencial, és a dir tant al metge com a la infermera 

on hi ha un nou procés deliberatiu, on el pacient ha de confirmar la seva voluntat 

de continuar amb el procés i s’ha de firmar el consentiment informat.  

 Informar al metge consultor:  El següent pas és  la revisió de la història clínica per 

part del metge consultor i una entrevista amb el pacient, per tal de poder 

analitzar el cas del pacient i confirmar que compleix els requisits, si tot es 
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correcte el metge realitza un informe favorable en 10 dies posteriors a la segona 

sol·licitud. 

 Informar al president de la Comissió de Garantia i Avaluació: Posteriorment, el 

metge responsable envia en un període de 3 dies tota la documentació a la 

Comissió de Garantia i Avaluació. La presidència determina dues persones, en 

aquest cas, un metge i un jurista que examinaran el cas i entrevistaran a l’equip 

assistencial i al pacient, per verificar si compleix tots els requisits legals per seguir 

endavant amb el procés. En un període de 7 dies s’emetrà un informe i al cap de 

dos dies es comunicarà el resultat. 

 El president de la Comissió de Garantia i Avaluació informa al metge responsable 

per realitzar la prestació d’ajuda a morir.  

- Fase administració de l’eutanàsia 

El departament d’infermeria és l’encarregat de dur a terme a la pràctica de la 

eutanàsia o del suïcidi medicament assistit.  

Després de l’aprovació del procediment es segueixen una sèrie de passos:  

 Data que el pacient vulgui proposar 

 Mètode que el pacient sol·liciti, és a dir, eutanàsia o suïcidi mèdicament assistit 

 Acompanyament dels professionals  

 Possibilitat de revocar o retardar el procediment 

 

- Fase post-eutanàsia 

Aquesta fase es centra en la funció que fa la infermera i d’altres professionals sanitaris, 

d’acompanyar als familiars després de la prestació d’eutanàsia. La Llei de l’Eutanàsia no 

especifica quins són els professionals que han d’intervenir en aquesta fase, ni tampoc 

defineix les funcions concretes.  

El dol és un procés normal i necessari que s’ha de realitzar després d’una pèrdua d’una 

persona estimada. És un procés complicat que en moltes ocasions requereix de suport i 

acompanyament per tal que et facilitin eines i informació per poder superar el dol d’una 

forma sana. 
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En aquest cas, a diferència d’altres, els pacients poden escollir quan volen finalitzar la 

seva vida per evitar un empitjorament de la seva qualitat de vida, això permet un temps 

previ de preparació per iniciar el procés de dol quan el pacient encara està en vida, i 

permet donar consells als familiars, per despedir-se de l’ésser estimat, ajudar a complir 

els últims desitjos del pacient... és a dir, realitzar un acompanyament amb la família i 

facilitar consells i estratègies, per a un dol saludable.  

D’aquesta manera, un cop es realitzi la prestació d’eutanàsia, els familiars hauran 

disposat d’aquest temps previ de preparació que pot servir perquè les reaccions de 

negació i ràbia siguin més controlades, i de menys intensitat, ja que, sense tal 

acompanyament hi ha el risc de patir un dol patològic el qual volem evitar.  

2.5 PAPER DE LA INFERMERA DURANT EL PROCÉS D’EUTANÀSIA  

A l’hora de legislar i regular la eutanàsia a través de la llei LORE no hi ha una descripció 

en cap moment de la funció que duen a terme el personal d’infermeria en la pre-

eutanàsia i en la post-eutanàsia. 

El Manual de bones pràctiques en eutanàsia (7) fa menció expressa de la figura 

infermera en una ocasió “Si la dosis dels medicaments a administrar és una vial o 

ampolla completa pot ser el metge/essa o la infermera/o qui prepari la medicació en el 

moment de l’administració per minimitzar els problemes d’estabilitat”. Més enllà es pot 

entendre que es contempla la infermera com a part de l’equip assistencial i dins de 

l’equip de la Comissió de Garantia i Avaluació, però sense especificar les funcions que 

duran a terme.  

Tot i la descripció del paper de la infermera en la Llei, a la pràctica les funcions del 

personal d’infermeria  són acompanyar al pacient i a la família durant tot el procés, són  

qui se’n encarreguen de donar suport i els consells que poden necessitar tant el pacient 

com la família, i quan arriba el moment de realitzar l’eutanàsia, la infermera, és la 

principal encarregada d’administrar el fàrmac i d’estar present durant aquest moment. 

Un cop finalitzada la fase de l’administració del fàrmac, es dona una fase de gran 

importància, on principalment és la infermera de forma autònoma la que s’encarrega 

d’acompanyar als familiars durant tot el procés del dol de la família. 
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A diferència del Manual de bones pràctiques en eutanàsia, en el model per al 

desplegament de la prestació de l’eutanàsia de la Generalitat de Catalunya (8), si que 

s’estableixen específicament quines són les funcions dels professionals d’infermeria:  

- “Acompanyar al pacient durant tot el procés, des de la sol·licitud fins a l’execució de 

la prestació. 

- Vetllar per la continuïtat assistencial, l’atenció integral i el confort, la coordinació del 

procés i la comunicació amb el pacient i la família.  

- Pre-eutanàsia: presa de decisions, coordinació, comunicació, informació atenció 

integral, identificació de necessitats emocionals, i facilitació de l’activació d’altres 

professionals. Ha de facilitat informació pel pacient i pot participar en l’intercanvi 

d’informació, conjuntament amb el metge responsable en el moment deliberatiu.  

- Ajudar en la valoració de l’àmbit de realització de la prestació.  

- Fase d’administració de l’eutanàsia: coordinar l’elaboració d’un pla de cures per al 

procés de prestació adaptat a la modalitat, l’àmbit i el tipus d’acompanyament, 

individualitzat segons les necessitats del pacient, la família i els membres de l’equip 

sanitari. 

- Post-eutanàsia: cures després de la mort i acompanyament al dol en col·laboració 

amb altres professionals, si escau”. 

Per tant, el paper que acull la infermera durant tot el procés de l’eutanàsia és de gran 

valor i importància, ja que, com he comentat anteriorment, és el professional que roman 

constantment al costat de la família i del pacient per donar suport, acompanyament, 

oferir informació, i realitzant la preparació del dol als familiars durant tot el procés. 

2.6 ACOMPANYAMENT DEL DOL FAMILIAR  

Després de la mort d’un familiar la família inicia un procés de dol. El dol és un procés 

normal i necessari d’adaptació davant de la pèrdua d’un ésser estimat. El dol es pot 

manifestar amb diferents tipus d’emocions, com el plor, la negació, la confusió i en 

diferents etapes, també pot tenir una duració molt variada segons el caràcter, la cultura 

i la religió de la persona, i pot dependre de les circumstàncies de la mort del familiar 

(12,13) .  
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Hi ha diversos autors que han estudiat el procés de dol definint-lo a partir de diferents 

fases o variables. Segons Payàs (2010) planteja un model integratiu-relacional que 

integra diferents models on el dol consta de quatre fases, que són la fase de shock o 

atordiment, evitació i negació, connexió i integració, creixement i transformació  (14,15).  

- Fase de shock i atordiment, que sol ser la primera reacció on es manifesta amb 

impotència, incapacitació, i amb un comportament desorganitzat amb reaccions 

intenses i estats d’insensibilitat.   

- Fase d’evitació i negació consisteix en mostrar un comportament a la defensiva  que 

fa de funció protectora per reduir o evitar el patiment físic i psicològic de la pèrdua. 

patir un sentiment de desolació, la depressió apareix en aquesta etapa. És una 

necessitat psicològica per arribar a acceptar la pèrdua i forma part del procés de 

despedir-se d’un ésser estimat. 

- Fase de connexió i integració consisteix en l’acceptació gradual de la pèrdua on la 

persona comença a exterioritzar el dolor, es centra en pensar aspectes positius i 

negatius de la relació amb el familiar, elaborar un futur i completar assumptes 

pendents.  

- Fase de creixement i transformació es caracteritza per tornar a la rutina habitual 

amb les activitats del dia a dia, de tal manera que s’afronta la mort del familiar i la 

comença a deixar endarrere. S’inicien noves relacions amb altres persones i amb un 

mateix.  

La SECPAL és la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives que descriu que el dol és un estat 

de pensament, sentiment i activitat que es produeix per la pèrdua d’una persona 

associant-e a símptomes físics i emocionals, necessita un temps i un procés per tornar a 

l’equilibri normal.  Hi ha quatre fases seqüencials de sentiments: 

- Experimentar pena i dolor. 

- Sentir por, ira, culpabilitat i ressentiment. 

- Experimentar apatia, tristesa. 

- Reaparició de l’esperança i reconducció de la vida. 

A partir d’aquestes fases existeixen unes pautes generals d’acompanyament al dol (16). 

o Proporcionar confort i suport emocional 



 “Dol Acompanyat” 

11 
 

o Prevenir possibles complicacions en el dol 

o Promoure la psicoeducació per normalitzar l’experiència del dol i els processos 

emocionals cognitius, fisiològics i socials que l’acompanyen. 

A més a més, per tal d’assumir que s’ha arribat a completar el procés de dol, segons 

Worden, trobem quatre tasques que s’han de tenir en compte (17,18): 

1. Acceptar la realitat de la pèrdua 

2. Treballar les emocions i patir la pena i el dolor emocional 

3. Ajustar el medi sense el familiar que ha mort 

4. Treure l’energia emocional per reconduir-la cap a altres relacions  

El dol es completa quan la persona ha realitzat les tasques del procés, és a dir,  pot parlar 

i recordar a l’ésser estimat amb naturalitat, tranquil·litat, sense angoixa i hagi establert 

noves relacions significatives acceptant els reptes de la vida.  

Aquestes tasques es podran completar, gràcies a una sèrie de tècniques que descriu 

W.Worden (18) per realitzar un correcte assessorament. 

- Utilitzar un llenguatge evocador, és a dir, fer servir paraules dures que provoquin 

sentiments com, “el seu marit es mort”, “ha perdut al seu germà” “el seu pare era”... 

Aquest llenguatge ajuda als familiars a acceptar la realitat que rodeja la pèrdua i pot 

estimular sentiments dolorosos. 

- L’ús de símbols, és a dir, que el familiar ensenyi fotografies, roba o cartes escrites 

per la persona que ha mort, d’aquesta manera es crea un enfocament per iniciar la 

conversa sobre el mort en comptes del familiar.  

- Escriure, incitar al familiar a redactar alguna carta a la persona que han perdut 

expressant els seus sentiments i pensaments. La qual cosa pot ajudar a solucionar 

aspectes pendents o expressar coses que necessiti dir-li. 

- Dibuixar, pot ajudar a reflectir les experiències i sentiments cap a la persona que s’ha 

perdut. 

- El rol playing, és una tècnica molt útil per dur a terme durant la tasca 3, en la qual a 

través de la representació de diferents situacions que els suposa una angoixa o es 

poden mostrar incomodes, es desenvolupen i aprenen a superar-les. 
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- Reestructuració cognitiva consisteix en detectar i actuar sobre els pensaments 

encoberts normalment negatius i magnificats, que poden provocar un sentiments 

disfòrics. Un cop detectats es poden contrastar amb la realitat i d’aquesta manera el 

professional pot ajudar a reduir aquests sentiments que poden provocar uns 

pensaments irracionals.  

- El llibre de records, és una activitat on es realitza un llibre sobre la mort del familiar, 

que pot incloure fotografies, esdeveniments familiars, sentiments cap a la persona 

que ha mort, d’aquesta manera pot ajudar a realitzar un procés de dol més realista 

i conjunta amb diversos membres de la família.  

- La imaginació guiada és una activitat on a través de la visualització, s’ajuda al familiar 

a imaginar-se al mort allà on ell desitgi, i animar-lo a expressar sentiments i 

pensaments que tingui necessitat de dir-li. 

En aquest procés de dol, la infermera es mostra com a peça clau, ja que, serà 

l’encarregada de desenvolupar un primer suport emocional i comunicatiu. S’encarregarà 

d’aportar informació i orientació sobre el dol, empatitzar, escoltar, donar suport i 

acompanyar sense jutjar, valorar la comunicació no verbal, també ha de permetre que 

els familiars comparteixin vivències i records tant positius com negatius, i haurà d’evitar 

consells i frases fetes.  

També s’encarregarà de detectar situacions de risc o situacions de dol complicat, per tal 

de mobilitzar la xarxa de suport social i recursos comunitaris existents i promoure l’ajuda 

pràctica dels professionals experts en acompanyament al dol.  

El dol complicat o patològic és l’alteració de l’elaboració del dol, manifesta unes 

reaccions i emocions intensificades o distorsionades de les reaccions que es consideren 

habituals en un dol sà. 

És de gran importància tenir en compte que el procés de dol s’iniciarà després de 

l’acceptació de la sol·licitud d’eutanàsia, ja que, des d’aquell moment agafarà un rol molt 

important infermeria, que realitzarà acompanyament i suport als familiars, per realitzar 

un bon procés d’adaptació i preparació per la mort del pacient.  

Donat que l’aprovació de la Llei és relativament recent encara hi ha mancança de 

protocols específics de dol lligats a l’eutanàsia, per aquest motiu trobo oportú realitzar 
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aquest projecte, donant visibilitat, suport i acompanyament als pacients i famílies que 

decideixen tirar endavant el procés de prestació de l’eutanàsia. 
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2.7  JUSTIFICACIÓ  

El paper de la infermera dins de la llei de l’eutanàsia,  no està prou definit i en els propers 

temps serà indispensable reflexionar, i definir el rol d’infermeria durant tot el procés, i 

plasmar-ho en les guies clíniques i els estaments pertinents, ja que és una de les 

principals protagonistes en l’acompanyament durant el procés de dol i de preparació 

d’aquest.  

Per altra banda, dins la llei, no es fa referència a l’etapa post-eutanàsia, ni les funcions 

que s’han de realitzar, i és evident que és un procés molt important per tal d’ajudar a la 

família a poder afronta el dol i per tal de poder-lo superar. A més, el procés de dol en 

moltes ocasions és un tema tabú i és de gran importància normalitzar romandre en una 

situació de dol durant un temps, per evitar el que pot suposar patir un dol patològic en 

un futur, per aquest motiu és de gran importància dissenyar un programa 

d’acompanyament al dol dels familiars des del moment que l’usuari fa la primera 

sol·licitud, de fet aquesta és la gran diferència en qualsevol altre tipus 

d’acompanyament al dol, ja que, es sol iniciar després de la mort de la persona, i en 

aquest cas el pacient sap amb un marge important de temps que vol morir i per tant, la 

família inicia amb anterioritat el procés de dol i pot començar a rebre l’acompanyament. 

Els beneficis d’aquest estudi seran pels familiars, però també pels professionals sanitaris 

els quals tenen l’oportunitat de realitzar un seguiment del cas des de l’inici i en la seva 

totalitat, veient com a un tot a la família i al pacient. 

Així mateix, aquest projecte pot tenir un impacte econòmic pel sistema sanitari, doncs 

la prevenció dels dols patològic disminuiria el consum de recursos en aquest àmbit, ja 

que, en moltes ocasions al no rebre un suport i acompanyament adequat després de la 

pèrdua d’un ésser estimat, es pot generar aquest dol patològic, i això, suposaria la 

utilització d’uns serveis psicosocials que es podrien reservar per situacions aïllades on 

tot i haver-hi un acompanyament al dol, aquest, és ineficaç.   

Per tant, l’objectiu és dissenyar un programa de promoció d’ajuda pels familiars per tal 

d’oferir una ajuda psicoterapèutica des de la sol·licitud de la prestació i durant tot aquest 

procés. Així mateix, aquest programa permet definir el rol de la infermera en 



 “Dol Acompanyat” 

15 
 

l’acompanyament del rol dins el procés de l’eutanàsia, que els donarà eines per a l’acció 

i la cura encaminada a l’atenció integral de les famílies.  

2.8 PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ  

És eficaç la implementació d’un programa d’acompanyament al dol als familiars directes 

dels pacients que sol·liciten la prestació d’eutanàsia?   
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3. HIPOTÈSIS I OBJECTIUS  
La hipòtesis proposada pel treball és la següent: 

La implementació d’un programa d’acompanyament als familiars directes dels pacients 

que sol·liciten la prestació d’eutanàsia, serà eficaç. 

3.1 Objectiu principal: 

Dissenyar un programa d’acompanyament als familiars directes dels pacients que es 

sotmeten a la prestació d’eutanàsia. 

Avaluar l’eficàcia del programa d’acompanyament als familiars directes dels pacients 

que es sotmeten a la prestació d’eutanàsia. 

3.2 Objectius específics 
 

- Identificar les necessitats dels familiars en les etapes de dol per poder dissenyar el 

programa d’atenció i acompanyament al dol.  

- Disminuir els factors de risc del dol patològic. 

- Avaluar la diferència entre el nivell d’ansietat dels familiars abans i després del 

programa. 

- Avaluar la diferència de l’estat d’ànim dels familiars abans i després del programa. 

- Conèixer el grau de satisfacció dels professionals i els familiars en relació al programa 

d’acompanyament al dol.  
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4. METODOLOGIA 

4.1 TIPOLOGIA D’ESTUDI 
 

La metodologia emprada per tal de complir els objectius establerts és una metodologia 

mixta, que comportarà dues fases:  

- Fase 1: Emprarem una metodologia qualitativa, a través de la realització d’unes 

entrevistes ad-hoc les quals aniran dirigides tant a familiars que hagin patit la mort 

d’un ésser estimat per eutanàsia, com per a professionals sanitaris. Aquestes 

entrevistes ens permetran obtenir les necessitats reals dels familiars que hagin 

passat pel dol després de que el seu ésser estimat hagi realitzat la prestació 

d’eutanàsia, de tal forma que puguem realitzar un disseny del programa precís i 

individualitzat a les seves necessitats. 

- Fase 2: Consistirà en la implementació del programa i la seva posterior avaluació, a 

través d’una metodologia quantitativa. El tipus d’estudi que es realitzarà és una 

investigació quasi-experimental, pre-post intervenció, és a dir, realitzant una 

comparació abans de la intervenció i posterior a aquesta. 

4.2 CONTEXT DE L’ESTUDI: ÀMBIT I PERIODE  

Aquest programa està contextualitzat en l’Atenció Primària (AP) de la Regió Sanitària de 

Lleida, aquesta inclou les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la 

Segarra, el Segrià, i l’Urgell, i  també inclou la Regió Sanitària de l’Alt Pirineus i Aran, que 

hi pertanyen les comarques de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, 

Pallars Subirà i La Vall d’Aran. 

Les sol·licituds d’eutanàsia solen provenir d’AP, ja que, aquest nivell permet una 

adequada accessibilitat a la població, podent realitzar una atenció oportuna i eficaç, és 

a dir, és el més proper a la població, el primer contacte amb el sistema de salut, i el més 

fàcil per accedir-hi. A més, molts pacients tenen la voluntat de morir al seu propi domicili 

i no en un centre hospitalari, per aquest motiu, majoritàriament, els pacients que volen 

sol·licitar la prestació d’eutanàsia van al metge de capçalera, per informar-se de com 

realitzar-ho i a partir d’aquí s’inicia tot el procediment legislatiu.   
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El programa tindrà una durada de dos anys en total. 

La fase 1 tindrà una duració de 4 mesos de Gener de 2022 a l’Abril de 2022, inicialment 

es realitzaran les entrevistes  tant a professionals com als familiars escollits, i 

posteriorment es durà a terme el disseny del programa a partir de les necessitats que 

ens han comunicat a partir de les entrevistes realitzades.  

A partir del Maig de 2022 fins el Juny del 2023, s’iniciarà la fase 2, amb la implementació 

del programa, la duració serà d’un any degut a que la prestació d’eutanàsia no és molt 

demandada, i per tant s’ha de deixar un cert temps per poder reunir el màxim de 

participants possible, per aquest motiu, el programa s’adaptarà a les sol·licituds 

demandants.  

L’avaluació del programa es realitzarà des del Juliol de 2023 fins al Novembre de 2023 

que es donarà per finalitzat l’estudi.  

4.3 PARTICIPANTS: POBLACIÓ I MOSTRA 

En aquesta primera fase es realitzaran entrevistes semi-estructurades (Annex 3,4) a 

familiars de persones que hagin realitzat l’eutanàsia. Aquests entrevistats seran escollits 

de tot Catalunya, per tal d’obtenir un major nombre d’entrevistes i d’aquesta manera, 

ja que, no hi ha una grans sol·licitud d’eutanàsies podrem obtenir la informació i les 

necessitats d’aquests familiars per poder dissenyar el nostre programa. A més, també 

es realitzaran entrevistes als informants clau que són els professionals sanitaris, és a dir, 

professionals d’infermeria, metges, psicòlegs, d’Atenció Primària que participaran a 

l’estudi, a més, realitzarem una entrevista a algun membre de l’associació de “dret a 

morir”, que ens facilitaran informació per poder realitzar un programa especialitzat per 

donar suport i acompanyament a les famílies. 

Per demanar la participació dels diferents informants claus que són els professionals 

sanitaris (infermeres, metges, psicòlegs, i treballadors socials) als quals es realitzaran les 

entrevistes, es contactarà amb els responsables d’infermeria, responsables mèdics, 

responsables de psicologia i treball social, d’un dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de 

cada comarca involucrada en el programa, és a dir, es contactarà amb el CAP de les 

Borges Blanques, Bellpuig, Mollerussa, Balaguer, Onze de Setembre, Cervera, Oliana, El 
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Pont de Suert, Puigcerdà, Tremp, Sort, Vielha, i d’entre tots s’escolliran 17 informants 

clau, 9 infermeres, 2 metges, 2 psicòlegs i 2 treballadors socials, 2 persones de 

l’associació que es contactarà a través del correu electrònic lleida@dmd.cat. D’aquesta 

manera s’organitzaran reunions amb els responsables per explicar el funcionament del 

programa, els investigadors clau que participin hauran de signar el consentiment 

informat per poder-hi entrar.  

Les entrevistes es realitzaran fins a arribar a la saturació de discurs. 

La població diana d’aquesta segona fase de l’estudi seran únicament els familiars 

directes dels pacients que se’ls hagi acceptat la sol·licitud d’eutanàsia a Lleida en el 

transcurs de 2 anys i s’utilitzarà un mostreig no probabilístic. 

4.4 VARIABLES D’ESTUDI 
 

4.4.1 Fase 1 

En la primera fase, es on realitzaran les entrevistes dirigides a buscar informació 

relacionada amb les necessitats i les expectatives d’aquest tipus de programa 

d’acompanyament. 

Les entrevistes que es realitzaran seran semi-estructurades o mixtes, la qual és un tipus 

d’entrevista on l’entrevistador té preparades certes preguntes específiques però es 

poden realitzar algunes preguntes espontànies en funció de les respostes dels 

participants.  

Les preguntes que es realitzen a les entrevistes van enfocades a extreure el màxim 

d’informació per tal d’esbrinar les necessitats tant dels familiars, com dels professionals 

sanitaris en relació a les estratègies o maneres de comunicar que els aniria millor per 

realitzar un dol saludable i un correcte suport i acompanyament.  

4.4.2 Fase 2 

En la segona fase les variables d’estudi que es mesuraran són les següents: 

- Les variables sociodemogràfiques  
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Es mesuraran durant els altres qüestionaris, ja que, a la part superior de cada qüestionari 

es col·locaran les variables que s’avaluen, que són l’edat, el gènere, i el nivell educatiu. 

- Variable d’ansietat (Annex 5) 

A través del Qüestionari d’Ansietat Estat - Tret o test STAI (19,20), mesurarem la variable 

d’ansietat tant abans com després d’aplicar la intervenció per tal de poder observar si 

amb l’acompanyament i les tècniques facilitades, es produeix una disminució de 

l’ansietat.  

Aquest qüestionari és un dels més utilitzats pels investigadors i professionals de salut 

mental, el nom original del test és “State-Trait Anxiety Inventory” realitzat pels autors 

C.D. Spielberger, R.L. Gorsuch i R.E. Lushene, l’any 1973 a California (19).  

La primera edició de l’adaptació al castellà del Qüestionari STAI va ser l’any 1982, i 

l’última va ser l’any 2011, pels autors Gualberto Buela-Casal, Alejandro Guillén-Riquelme 

i Nicolás Seisdedos Cubero . 

El test STAI està format per escales separades d’autoavaluació que mesuren dos 

conceptes independents de l’ansietat, com són l’ansietat Estat (A/E) i l’ansietat Tret 

(A/R). 

La A/E descriu com una condició emocional transitòria de l’ésser humà que es 

caracteritza per sentiments de tensió, podent variar en el temps i amb la intensitat.  

La A/R es descriu com una relativament estable propensió ansiosa per la que diferencia 

als individus en la tendència a percebre les situacions com a amenaçadores, i a 

augmentar per conseqüència l’ansietat Estat (19).   

El test té una puntuació de 0-60 i esta format per 40 preguntes, les 20 primers preguntes 

avaluen l’ansietat estat on 0 és res i 3 molt, i les últimes 20 avaluen l’ansietat Tret on 0 

és gairebé mai i 3 gairebé sempre. 

- Variable d’estat d’ànim (Annex 6) 
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A través del Qüestionari de salut general de Goldberg (GHQ-28) mesurarem la variable 

de l’estat d’ànim dels familiars abans i després de la intervenció, per tal de poder 

observar si hi ha alguna variació de l’estat d’ànim abans i després del programa.  

El GHQ-28 es va desenvolupar l’any 1978 per Goldberg, és un qüestionari auto 

administrat amb bona sensibilitat i especificitat davant d’entrevistes psiquiàtriques 

estructurades (21,22). 

Aquesta versió consta de quatre subescales de set preguntes cada una, és a dir, un total 

de 28 preguntes. L’escala A refereix símptomes somàtics, l’escala B ansietat i insomni, 

l’escala C, disfunció social i l’escala D depressió severa (21,22).  

- Variable de risc de dol complicat (Annex 7) 

A partir de l’Inventari de Dol Complicat (IDC) mesurarem el risc de dol complicat que hi 

pot haver després d’una mort d’un ésser estimat. És un qüestionari que 

s’autoadministrarà entre 3 i 6 mesos després de la mort del pacient, ja que es requereix 

un cert temps per poder-ho avaluar.  

Aquest qüestionari va ser elaborat per Prigerson l’any 1995 amb l’objectiu de poder 

diferenciar entre un dol saludable i patològic, i l’any 2009 Limonero va realitzar 

l’adaptació del qüestionari al castellà (23,24). 

L’IDC té 19 preguntes amb 4 categories de resposta, sent 0 mai fins a 4 sempre, que 

valoren la freqüència dels símptomes emocionals, cognitius o conductuals. Una 

puntuació major a 25 es significativa de alt risc de dol patològic (23,24). 

- Qüestionari de satisfacció amb el programa  (Annex 8) 

Aquest qüestionari es passarà al final del programa als participants amb l’objectiu 

d’avaluar el programa, a través de diferents tipus de preguntes que facilitaran una 

correcta avaluació del programa. Algunes de les preguntes que s’inclouen en el 

qüestionari són, si els ha ajudat el programa, en quins aspectes els ha ajudat que 

expressin les eines que els han facilitat els professionals per fer un dol sà, i finalment 
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han de detectar possibles aspectes de millora, per poder aprendre dels errors i millorar 

el programa per un futur.  

El qüestionari de satisfacció es facilitarà als participants durant l’última reunió, se’ls 

demanarà que escanegin amb la càmera del seu mòbil el codi QR que estarà imprès 

sobre la taula de la sala de reunions de l’Associació Dret a Morir, per tal que, de forma 

ràpida i senzilla puguin respondre les diferents preguntes. El codi és el següent: 
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4.5 TÈCNIQUES PER LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

Com s’ha comentat anteriorment, durant la primera fase es realitzaran les entrevistes 

per recollir la informació per tal de conèixer les necessitats de la nostra població diana, 

i poder dissenyar el programa. 

Les entrevistes les durà a terme una entrevistadora que serà una infermera 1 externa 

amb formació en entrevistes qualitatives, la qual contactarem prèviament, pertanyerà 

al CAP de Balafia, i contactarem amb la supervisora de tal CAP per demanar la 

participació de la infermera per realitzar les entrevistes i apuntar les respostes dels 

familiars o professionals.  

Les entrevistes es realitzaran a Lleida a una sala de reunions que ens facilitaran 

l’Associació de Dret a Morir, a la direcció C/ Henri Dunant, 1 3r pis (Espai Salut).  

Per altra banda,  per tal de realitzar el disseny del programa, s’haurà de contactar amb 

tots els responsables d’infermeria de tots els CAP de les dues regions sanitàries que 

participaran per tal d’informar de la realització del programa, ja que, si algun pacient 

està interessat en realitzar la prestació d’eutanàsia pugui entrar al programa. Les 

infermeres seran les encarregades de facilitar el tríptic informatiu (Annex 9) per tal que 

coneguin en què consistirà el programa, disposin de tota la informació, perquè en cas 

que vulguin participar en el programa, se’ls facilitarà el document del Consentiment 

Informat de participació al Programa “Dol Acompanyat” (Annex 10) , que hauran de 

signar tant els pacients com els familiars per poder participar.  

El punt de partida del programa consistirà en una sèrie de sessions individualitzades per 

cada cas, cada una d’elles es realitzarà amb un dels professional sanitaris participants 

en l’estudi, i anirà encarada a treballar un objectiu relacionat amb les etapes del dol i 

amb les tasques que s’han de dur a terme per superar-lo.  

Les sessions s’estructuraran en funció del dia establert per realitzar l’eutanàsia, és a dir, 

hi haurà tres sessions pre-eutanàsia i quatre o cinc sessions en funció de cada cas, de 

manera individualitzada, per tant no hi haurà una estructura setmanal. El dia i hora de 

les sessions anirà establert en funció de la disponibilitat dels familiars, i es comunicarà a 
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través de Whatsapp, ja que, les infermeres del seu CAP ens facilitaran el seu telèfon un 

cop obtingui la signatura del Consentiment Informat.  

Les sessions tindran una localització diferent segons la sessió i la persona, és a dir, que 

hi haurà sessions que es duran a terme al domicili de la família, ja que, és un lloc íntim 

per poder crear un ambient de confiança, i altres sessions que es duran a terme a una 

sala de reunions que ens facilitarà l’Associació de Dret a Morir.  
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4.6 INTERVENCIÓ  

Com s’ha destacat anteriorment, es realitzarà un programa d’acompanyament al dol 

durant el procés d’eutanàsia, el disseny d’aquest programa s’iniciarà al final de la fase 1, 

un cop s’ha recollit tota la informació i s’han extret les necessitats dels familiars 

voluntaris que han passat pel procés de dol de l’ésser estimat per eutanàsia i dels 

informants clau. 

Per la realització del programa s’ha dissenyat un logotip anomenat “Dol Acompanyat” 

(Annex 10) el qual es representa amb les mans unides, l’acompanyament que rebran les 

famílies, per part dels professionals sanitaris, durant tot el procés d’eutanàsia, des de 

que decideix realitzar la sol·licitud, fins després de la realització de l’eutanàsia, aquest 

procés es representa amb la línia de l’electrocardiograma que té un ritme sinusal i un 

cop s’injecta la medicació per realitzar l’eutanàsia al pacient, aquest perd la vida i es 

marca la línia de l’electrocardiograma que es torna plana.  

El títol del logotip “dol acompanyat” fa referència que el dol es un procés que s’ha de 

passar després d’una mort i amb aquest programa no estàs sol, els familiars iniciaran un 

dol anticipat i estaran durant tot el procés acompanyats de professionals que els 

ajudaran a superar-lo.  

En aquesta intervenció hi participen diferents professionals sanitaris, i cadascú tindrà 

una funció diferent dins del programa. Els professionals d’infermeria, per una banda, 

s’encarregaran de detectar i tractar diferents variables, com ara, l’ansietat i l’estat 

d’ànim. Per altra banda, s’encarregaran de realitzar un correcte acompanyament, 

assessorar i oferir consells als familiars. Els professionals de psicologia s’encarregaran 

de realitzar principalment teràpia de dol, a través de tècniques específiques les quals 

permetran als participants ajudar a superar tasques del dol, i per altra banda, permetrà 

detectar el risc de dol complicat. Els treballadors socials també participaran en alguna 

de les diferents sessions que es duran a terme, la seva principal funció serà ajudar als 

participants a nivell de gestió de documents i testament, també s’encarregarà de 

detectar conductes de risc o de conflicte i ajudarà a gestionar-les. 
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Com s’ha comentat anteriorment, primerament les infermeres del CAP on pertany el 

pacient que ha sol·licitat l’eutanàsia realitzaran un primer contacte on faran entrega 

d’un tríptic informatiu que conformarà de l’explicació del programa, els objectius i 

activitats que es durant a terme, i posteriorment es realitzarà l’entrega del 

Consentiment Informat per la participació voluntària al programa.  

Un cop firmat, els participants realitzaran una primera reunió informativa, on hi 

participaran el familiar i una infermera, es reuniran a la sala de reunions de l’Associació 

de Dret a Morir. El professional recordarà quins són els objectius del programa, i les 

sessions i activitats que es duran a terme, les quals permetrà complir els diferents 

objectius establerts. A més a més durant la reunió, el professional realitzarà una 

explicació profunda de les diferents fases que té el dol, els diferents comportaments o 

conductes normals que hi ha, les tasques que s’han de realitzar per superar-lo, la durada, 

etc... Per finalitzar aquesta primera reunió la infermera facilitarà al familiar el 

qüestionari d’ansietat previ i el qüestionari de l’estat d’ànim, per tal de detectar els 

nivells d’ansietat i quin es l’estat d’ànim previ a la intervenció, a partir d’aquí, s’aplicarà 

les sessions del programa que consistirà en 7 sessions on es realitzaran diverses 

activitats amb diferents objectius a complir, i per finalitzar el programa es durà a terme 

una sessió de tancament del programa. 

Un cop finalitzi la reunió, s’establirà un dia i hora per dur a terme la primera sessió, que 

es realitzarà al domicili del pacient. 

 

 

 

 

 

 



 “Dol Acompanyat” 

27 
 

Taula 1: Primera reunió. Elaboració pròpia  

Primera Reunió  

Objectiu a complir Facilitar coneixements del procés de dol 

Detectar l’ansietat del familiar i l’estat d’ànim 

Professional amb qui es 

realitzarà 

Infermeria 

On es realitzarà Presencial 

En què consistirà la reunió Facilitar tríptic informatiu, i explicar coneixements del dol, conductes que 

sentiran, fases del dol, estratègies. 

Entregar qüestionari d’ansietat i de l’estat d’ànim. 

 

4.6.1 SESSIONS DE LA INTERVENCIÓ  

Les sessions es dividiran segons el dia i hora establert de la prestació d’eutanàsia, a partir 

del dia marcat es realitzaran unes abans i les altres després d’aquesta, permetent 

treballar en una correcta preparació del dol i posterior a la prestació realitzant un 

correcte acompanyament al dol.  

Hi haurà una sèrie de sessions entre les quals unes seran en format presencial i unes 

altres en format online. Normalment, les sessions tindran una durada d’entre 1 hora i 1 

hora amb 30 minuts depenent de l’activitat que es realitzi a la sessió, permetent allargar-

les fins a un màxim de 2 hores.   

 PRE-EUTANÀSIA 

Es realitzaran tres sessions prèvies a la realització de l’eutanàsia, de tal manera que els 

familiars puguin despedir-se del seu ésser estimat, puguin expressar tots els sentiments, 

i d’aquesta manera iniciïn una correcte preparació d’aquest dol, els professionals que 

intervindran en aquestes sessions seran personal d’infermeria i psicologia. 

A continuació hi ha unes taules on s’explica l’objectiu que tindrà cada sessió, quins 

professionals participaran, on es realitzarà i en què consistirà cada una d’elles:  
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Taula 2: Sessions Pre-eutanàsia. Elaboració pròpia 

SESSIÓ 1  (Annex 12)  

Objectiu a complir Facilitar la comunicació entre familiar i pacient per transmetre els sentiments 

de l’un a l’altre, envers a la situació que estan vivint i es viurà un cop 

realitzada l’eutanàsia. 

Professional amb qui es 

realitzarà 

Infermeria 

On es realitzarà Presencial, al domicili del pacient 

En què consistirà la sessió En aquesta sessió, participaran el familiar i el pacient que ha sol·licitat 

l’eutanàsia, i la infermera guiarà una conversa per a que els dos participants 

expressin els seus sentiments, envers la situació de la realització d’eutanàsia.  

- Parlar sobre les seves voluntats, parlar sobre si vol una cerimònia 

d’enterrament a l’església, un funeral laic, incineració, una festa, on vol 

ser enterrat. 

- Voluntats en relació al dia de l’eutanàsia, és a dir, com vol que sigui, on 

vol que es realitzi, que vol menjar el mateix dia, vol música durant 

l’eutanàsia, qui vol que estigui present... 

Es important comunicar, exterioritzar i no acumular allò que es pensa, es sent 

o el que s’experimenta durant aquests moments finals.  

SESSIÓ 2 (Annex 13) 

Objectiu a complir Sessió per continuar preparant el dol anticipat. 

Preparar cerimònia de comiat  

Professional amb qui es 

realitzarà 

Infermeria + Assessora en dol (Remei Capitan) 

On es realitzarà Presencial, al domicili del pacient  

En què consistirà la sessió L’assessora de dol és una experta en preparació de rituals, cerimònies i 

homenatges de vida.  

Ajudar a preparar el ritual, si vol que es realitzi o no, quin tipus de cerimònia 

li agradaria, com vol que sigui laic, catòlic... si vol música o no. 

Pot compartir els seus desitjos amb el seu familiar de tal manera que 

interactuïn i escoltar els seus desitjos o escollir-ho plegats.  
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SESSIÓ 3 (Annex 14) 

Objectiu a complir:  Acompanyar durant la preparació del dol 

Professional amb qui es 

realitzarà 

Psicòleg 

On es realitzarà Online 

En què consistirà la sessió Consistirà en l’expressió de sensacions, sentiments que té el familiar abans 

de la realització de l’eutanàsia del seu ésser estimat. Haurà d’intentar 

expressar les preocupacions i/o dubtes que pugui tenir.  

El psicòleg realitzarà una escolta activa i facilitarà eines i ensenyarà tècniques 

de relaxació per tal d’ajudar a reduir l’ansietat i les preocupacions.  

 

 POST-EUTANÀSIA 

Un cop s’hagi realitzat l’eutanàsia a l’ésser estimat, es realitzaran 4 sessions on 

participaran professionals d’infermeria, psicologia i treball social, per realitzar un  

acompanyament al dol, a més, facilitaran diferents eines i recursos les quals es faran a 

través d’activitats, per tal de poder-lo afrontar de forma correcta, i així evitar un dol 

complicat.  

Taula 3: Sessions Post-Eutanàsia. Elaboració pròpia  

SESSIÓ 4 (Annex 15) 

Objectiu a complir:  Ajudar als familiars amb la gestió de documents i testament després de 

l’eutanàsia. 

Detectar conductes de risc, desemparo, o conflicte i ajudar a gestionar-les. 

Professional amb qui es 

realitzarà 

Treballador social  

On es realitzarà Online  

En què consistirà la sessió Traslladar al familiar el pesem de la pèrdua, inicialment. 

Comunicar-se per tal d’esbrinar com està duent a terme les gestions de 

documents i el testament si necessita alguna mena d’ajuda i detectar a través de 

la comunicació alguna conducta de risc. 
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SESSIÓ 5 (Annex 16) 

Objectiu a complir:  Facilitar eines al familiar per ajudar a acceptar la realitat de la pèrdua després de 

la mort. 

Acompanyar al familiar perquè s’expressi com esta gestionant el dol i facilitar 

eines per gestionar-lo 

Professional amb qui es 

realitzarà 

Infermeria 

On es realitzarà Presencial, es realitzarà en un espai còmode que esculli el participant 

En què consistirà la sessió Acompanyar en el sentiment de pèrdua, visualitzar que l’ésser estimat ja no hi es.  

Facilitar suport, perquè expressi els seus sentiments. 

Animar a realitzar la cerimònia per ajudar a acceptar la realitat de la pèrdua.  

SESSIÓ 6 (Annex 17)  

Objectiu a complir:  Solucionar els assumptes pendents i expressar pensaments i sentiments que no 

es van dir en vida del mort. 

Professional amb qui es 

realitzarà 

Psicòleg  

On es realitzarà Presencial, es realitzarà en un espai còmode que esculli el participant 

En què consistirà la sessió Escriure cartes dirigides al mort  

SESSIÓ 7 (Annex 18) 

Objectiu a complir:  Enfrontar-se a les situacions que temen o sobre les quals se senten molestos  

Professional amb qui es 

realitzarà 

Psicòleg  

On es realitzarà Presencial, es realitzarà en un espai còmode que esculli el participant 

En què consistirà la sessió Desenvolupar a través de tècnica de Rol Playing, expressar sentiments negatius o 

positius. 
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4.7 AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ  

Després de la realització d’un programa és important mesurar el canvis que s’han 

produït gràcies a la intervenció realitzada per comprovar que s’han complert els 

objectius establerts inicialment. 

Hi haurà dos terminis d’avaluacions:  

- La primera avaluació: una setmana posterior a la setena sessió  

- La segona avaluació: dos mesos després de la setena sessió  

El qüestionari de satisfacció del programa es facilitarà en la primera avaluació per tal 

que ens comuniquin la seva percepció del programa, la opinió i les millores que es poden 

realitzar.  

Tant en la primera avaluació com en la segona s’avaluaran els següents ítems, per tal de 

saber com són els seus nivells d’ansietat i estat d’ànim un cop ha passat una setmana i 

un cop ha passat dos mesos, per veure si l’efecte del programa perdura durant dos 

mesos.  

- Test STAI Post-intervenció 

- Test de l’Estat d’Ànim post-intervenció 

Les avaluacions les durà a terme la infermera principal del programa, es duran a terme 

a una sala facilitada per l’associació de dret a morir a Lleida, i tindran una durada d’una 

hora com a màxim. 
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4.8 CRONOGRAMA 

El programa d’acompanyament al dol tindrà una durada total de dos anys. 

Taula 4. Calendari previst pel 2022. Elaboració pròpia  

 Fases de l’estudi Gen  Feb  Mar  Abr Mai Jun Jul Ag  Set  Oct  Nov Des 
Elaboració del 

protocol d’estudi 
            

Aprovació del 
Comitè Ètic 

            

Contacte amb 
Centres d’AP 

            

Fase 1: 
Entrevistes 

            

Disseny del 
programa 

           

Fase 2: 
Implementació i 

Avaluació de 
l’eficàcia 

 

           

 

Taula 5. Calendari previst pel 2023. Elaboració pròpia. 

Fases de l’estudi Gen  Feb  Mar  Abr Mai Jun Jul Ag  Set  Oct  Nov Des 
Fase 2: 

Implementació i 
Avaluació de 

l’eficàcia 
 

            

Anàlisis de 
resultats  

            

Difusió dels 
resultats 
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5. RECURSOS I PRESSUPOST 

5.2 RECURSOS  

Els recursos necessaris per la implantació de la intervenció són:  

- Recursos de forma gratuïta :  

L’associació cedirà dues sales de reunions, 2 professionals d’infermeria que realitzen les 

sessions formen part de l’equip investigador de l’estudi, per tan no suposaran un cost 

econòmic.  

- Recursos que suposen una despesa econòmica: 

Desplaçaments: S’abonarà el quilometratge de 0,19€/km als professionals sanitaris 

contractats, alhora de realitzar desplaçaments als domicilis dels participants, no es pot 

calcular el cost total dels desplaçaments ja que, anirà en funció de la mostra de l’estudi.  

Serveis: La participació dels professionals sanitaris en les sessions organitzades, es 

realitzarà una contractació per servei. Entren dins de la contractació per serveis el 

psicòleg, treballador social i l’assessor al dol, els quals se’ls pagarà  80€/ l’hora.  

Recursos materials: Disposarem de material d’oficina i un ordinador.  

Anàlisis estadístic: Utilitzarem el programa ATLAS.ti que és un programa computacional 

utilitzat majoritàriament en investigacions qualitatives. S’obté la llicencia per estudiant 

durant dos anys.  

Publicació d’un article a Open Acess. 

Assistència a un congrés. 
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5.3 PRESSUPOST 

El pressupost, es detalla a continuació: 

Taula 6: Pressupost. Elaboració pròpia 

TIPUS DE RECURS DESCRIPCIÓ  UNITATS  COST  

Materials 

 

 

Desplaçaments 

Material d’oficina 

Ordinador  

Impressora  

Desplaçaments als 

domicilis  
 

-  

1 

1 

Segons mostra  

 

100 € 

180€ 

43€ 

0,19€ /km  

 

Serveis 

 

Anàlisis estadístic  

 
Publicació d’articles 

Assistència a un 

congrés  

Contractació de 

serveis 

Programa ATLAS.ti 

 
Open Access  

Assistència a un 
congrés  

 

3 

2  

 
1 
 

1  

 

80€/h, 7 sessions x 

2h= 1120€ per 

persona 

200€ 

 
1500€ 

800€ 

 

  Cost total:  

 

Segons mostra  
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6. ASPECTES ÈTICS I LEGALS 

Per assegurar que el programa compleix els requisits ètics i legals, es duran a terme els 

següents aspectes: 

- El programa serà presentat al Comitè Ètic d’Investigació Clínica del IDIAP Jordi Gol 

per aconseguir la seva aprovació i autorització. També es sol·licitarà l’acceptació del 

Comitè Assessor de Bioètica d’Atenció Primària (CAB). 

- Es demanarà permís a la gerència territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) per 

implementar el projecte. 

- La participació dels familiars, pacients i professionals sanitaris serà de caràcter 

voluntari i es podrà abandonar en qualsevol moment de l’estudi si es desitja. Es 

sol·licitarà la signatura d’un Consentiment Informat (Annex 9) a tots els participants 

que autoritzarà la seva decisió voluntària per formar part al programa. 

- Seguint la legislació de la Llei Orgànica 03/2018 del 5 de desembre, de Protecció de 

Dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament general (UE) 2016/679, 

de 27 d’abril de 2016 de protecció de dades, el programa mantindrà durant tota la 

seva durada i posteriorment, la confidencialitat de les dades personals dels 

participants, de tal manera, que prohibeix la publicació de noms i dades personals 

facilitades per part dels participants.  
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7. LIMITACIONS I ESBIAIXOS 

Durant el projecte hi haurà diverses limitacions que poden afectar a la correcta 

implementació del programa ”Dol Acompanyat” i en els indicadors d’eficàcia: 

La primera i principal limitació del programa, és el baix nombre d’eutanàsies, ja que, això 

implica no poder fer una predicció de quantes eutanàsies es realitzaran o quan es 

realitzaran, degut a la novetat i poc recorregut que presenta la prestació, en l’actualitat.  

De la mateixa manera, pot ser que hi hagi familiars o pacients que no volguessin 

participar en el programa, ja que, són moments íntims, on hi ha persones que 

prefereixen la tranquil·litat i que ningú intervingui.  

Per altra banda, també podria passar que inicialment acceptin participar, però que no 

realitzessin el seguiment de les sessions i per tant es produïssin pèrdues.  

Per tal de tenir un cert nombre de participants, s’haurà de comprendre bastant territori, 

és a dir, dues regions sanitàries, degut a la poca demanda d’eutanàsies, i per tant, en les 

sessions presencials els professionals o els familiars s’hauran de desplaçar, això pot 

dificultar el funcionament i la coordinació del programa.   
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8. REFLEXIONS D’APRENENTATGE  

La recent aprovació de la Llei LORE ha suposat una prova pel sistema de salut i els seus 

professionals. Això ha suposat la creació de programes formatius i protocols/guies 

d’acció que es troben en continua actualització segons l’experiència que es va adquirint 

després de l’execució de les primeres eutanàsies. 

No obstant, hi ha un aspecte molt important i que no s’ha prioritzat fins a data d’avui, 

l’acompanyament al dol dels familiars durant la prestació d’eutanàsia. 

Gràcies al programa “Dol Acompanyat” he pogut fer un aprenentatge molt gran sobre 

un àmbit que desconeixia com es l’àmbit de les eutanàsies. El qual m’ha permès conèixer 

la Llei LORE, la importància de posar en valor el paper de la infermera, m’ha permès 

identificar les necessitats de la fase post-eutanàsia, i m’ha fet comprendre la 

importància de recollir les opinions de diferents persones que ja han viscut situacions 

on han patit la pèrdua d’un ésser estimat a través de l’eutanàsia, per tal d’identificar 

unes necessitats i poder crear un programa d’acompanyament adequat i individualitzat 

a les necessitats de cadascú. 

És imprescindible realitzar un correcte acompanyament durant el procés de dol, 

realitzar una bona preparació al dol per tal de disminuir els riscos a patir un dol patològic, 

ja que, aquest, s’associa a l’aparició d’alteracions de salut, o baixes laborals que 

comporta una despesa sanitària elevada, i provoca un malestar físic i mental a la persona 

que ho pateix.  
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10. ANNEXOS 

ANNEX 1: DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE L’EUTANÀSIA  
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Il·lustració 1. Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia. Extret de:  
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ANNEX 2: INFOGRAFIA LLEI ORGÀNICA 3/2021  
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Il·lustració 2. Infografia Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia. Extret de: 
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ANNEX 3: ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA FAMILIARS 

Bon dia! 

Jo serè la infermera encarregada de realitzar l’entrevista  per tal de participar en 

programa d’acompanyament al dol, anomenat “Dol Acompanyat”. Les preguntes que et 

realitzaré són de caràcter delicat, per tant si en algun moment no vols respondre una 

pregunta, o necessites parar per descansar, diguem-ho i pararem sense cap mena 

d’inconvenient. 

Si et sembla bé i estàs d’acord en respondre les següents preguntes, comencem per la 

primera?  

Em donaries el teu permís per gravar l’entrevista amb finalitat d’investigació? en cas que 

responguis que si, amb el teu permís s’iniciarà la gravació i començarà l’entrevista. 

1. On vius? 

2. Quina relació tenies amb la persona  queva realitzar l’eutanàsia? 

3. Com et vas sentir quan el teu ésser estimat us va comunicar, al seu cercle proper, 

que volia sol·licitar la prestació de l’eutanàsia? Hi estaves d’acord o no? Com ho 

vas gestionar? 

4. Quins professionals sanitaris veus necessaris que participin durant el procés de 

l’eutanàsia?  

5. Creus que estàs fent o has fet un dol saludable? 

6. Quin moment del procés és el més complicat? I en quin moment creus que 

t’ajudaria la intervenció dels professionals? 

7. Com creus que haurien de ser les sessions del programa per tal d’ajudar-te a 

preparar el dol abans de l’eutanàsia i després? 

8. Cada quan temps creus que seria necessari realitzar  sessions pertinents? 

Perquè? 
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9. Què és el que creus que haguessis necessitat que t’oferissin els professionals 

sanitaris per realitzar una correcta preparació pel dol?  

10. Quines són les coses o la cosa que et feia més por afrontar abans de l’eutanàsia 

del teu ésser estimat? I després de l’eutanàsia? Com et van ajudar en el teu cas 

els professionals? I què vas trobar a faltar en aquesta ajuda?  

11. La situació de conèixer el dia en que es realitzaria l’eutanàsia et creava ansietat 

o preocupació? Quines accions t’haguessin anat bé realitzar per ajudar a reduir 

aquesta ansietat? 

12. Quina es la teva opinió sobre la implementació d’un programa 

d’acompanyament al dol on es realitzaran 7 sessions amb professionals 

d’infermeria, assessors del dol, psicòlegs i treballadors socials? Quines 

limitacions o dificultats veus en la realització? Creus que es podria incloure 

alguna cosa més? 

Gràcies per la teva col·laboració! 
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ANNEX 4: ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PROFESSIONALS SANITARIS 

Bon dia! 

Jo serè la infermera encarregada de realitzar l’entrevista per tal de participar en el 

programa d’acompanyament al dol, anomenat “Dol Acompanyat”. Tal com es va acordar 

quan vas signar el consentiment informat, realitzarem un seguit de preguntes per tal 

d’esbrinar les necessitats que podeu tenir els professionals sanitaris envers al procés de 

l’eutanàsia.  

Em donaries el teu permís per gravar l’entrevista amb finalitat d’investigació? en cas que 

responguis que si, amb el teu permís s’iniciarà la gravació. 

1. Has pogut en alguna ocasió veure o fer un seguiment d’un procés d’eutanàsia? 

En cas de respondre Si, com et vas sentir quan vas realitzar la prestació? Et vas 

sentir amb la formació necessària per ajudar als familiars a preparar-se per fer 

un dol sà?  

2. Creus que seria útil la realització d’un programa d’acompanyament al dol on es 

realitzarien 7 sessions amb professionals d’infermeria, assessors al dol, psicòlegs 

i treballadors socials? Quines limitacions o dificultats veus en la realització? 

Creus que es podria incloure alguna cosa més? 

3. Què creus que pots aportar als familiars com a professional sanitari durant el 

procés pre-eutanàsia? I durant la post-eutanàsia?  

4. Creus que actualment tens suficient formació com a professional sanitari per dur 

a terme un correcte acompanyament durant el dol? Com creus que es podria 

millorar? 

5. Quines activitats creus que podrien ser convenients realitzar per afavorir la 

preparació del dol?  

6. Com creus que seria la millor manera d’actuar com a professional sanitari per 

realitzar un correcte acompanyament a les famílies, en el procés post-eutanàsia?  
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7. Creus que és necessària la participació d’altres professionals durant 

l’acompanyament? Si la resposta es sí, quins i què creus que podrien aportar?  

8. Creus que seria necessari pels professionals sanitaris un suport addicional o un 

professional de psicologia a la seva disposició per ajudar a gestionar els 

sentiments després dels processos d’eutanàsia? 

Gràcies per la teva col·laboració!  
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ANNEX 5: QÜESTIONARI STAI D’ANSIETAT 
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Il·lustració 3. Qüestionari STAI d’ansietat. Extret de: 
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ANNEX 6: QÜESTIONARI GOLDBERG (GHQ-28) 
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Il·lustració 4. Qüestionari de Golberg (GHQ-28). Extret de: 
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ANNEX 7: QÜESTIONARI DOL COMPLICAT (IDC) 
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Il·lustració 5. Qüestionari IDC. Extret de:  
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ANNEX 8: QÜESTIONARI AT-HOC SATISFACCIÓ DEL PROGRAMA 
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Il·lustració 6. Qüestionari de satisfacció del programa. Elaboració pròpia. Eina: Formularis Google 
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ANNEX 9: TRÍPTIC INFORMATIU “DOL ACOMPANYAT” 

 Il·lustració 7. Tríptic informatiu. Elaboració pròpia. Eina: Canva 
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ANNEX 10: CONSENTIMENT INFORMAT DE PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA  

Jo, (Nom i Cognoms)....................................................................................... 

DNI/NIF ....................................., Edat...................................,  

Adreça ..................................... Província................. Codi Postal.................... 

Telèfon ..................................... 

Declaro que: 

- Em comprometo de forma voluntària a participar en el programa 

- Conec que em puc retirar del projecte si ho desitjo 

- Comprenc el propòsit del projecte 

- He rebut la informació suficient, a través del tríptic informatiu, sobre el projecte.  

De tal forma que, accedeixo a participar voluntàriament al Programa “Dol Acompanyat”. 

Firma del participant /familiar                           Firma del pacient  

 

 

A Lleida, ........ de ........ de 2022 
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ANNEX 11: LOGOTIP “DOL ACOMPANYAT” 
 
 

  

Il·lustració 8. Logotip del programa. Elaboració pròpia. Eina: Canva 
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ANNEX 12: SESSIÓ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il·lustració 9. Sessió 1. Elaboració pròpia. Eina: Canva 



 “Dol Acompanyat” 

63 
 

ANNEX 13: SESSIÓ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il·lustració 10. Sessió 2. Elaboració pròpia. Eina: Canva 
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ANNEX 14: SESSIÓ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Il·lustració 11. Sessió 3. Elaboració pròpia. Eina: Canva 
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ANNEX 15: SESSIÓ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 12. Sessió 4. Elaboració pròpia. Eina: Canva 
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ANNEX 16: SESSIÓ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il·lustració 13. Sessió 5.  Elaboració pròpia. Eina: Canva 
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ANNEX 17: SESSIÓ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il·lustració 14. Sessió 6. Elaboració pròpia. Eina: Canva 
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ANNEX 18: SESSIÓ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 15. Sessió 7. Elaboració pròpia. Eina: Canva 


