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INTRODUCCIÓ 
Aquest document té com a objectiu fonamental el de descriure, amb format de manual 
pràctic, les accions a adoptar per a l’atenció integral i integrada de pacients amb malalties 
cròniques avançades i pronòstic de vida limitat en serveis de salut i socials, incloent les 
diverses passes, des de la seva identificació, codificació i registre, l’avaluació de 
necessitats, la revisió de la situació clínica i de la malaltia, la identificació de valors i 
preferències i l’establiment dels objectius terapèutics d’acord amb la planificació de 
decisions avançades, la revisió del tractament, identificació i atenció del cuidador 
principal, la del professional referent al servei corresponent, i la definició del rols dels 
diferents serveis en l’atenció convencional, continuada, i urgent, finalitzant amb la 
formulació d’un pla terapèutic. 
 
Ha estat elaborat per un grup multi-professional i lliurat al Programa de prevenció i 
atenció a la cronicitat (PPAC) del Departament de Salut, per tal de procedir a la seva 
revisió i proposta com a document de suport a la implementació del Model d’Atenció a la 
Cronicitat Avançada (MACA) com un dels elements de l’atenció a la complexitat del Pla 
de Salut, complementant-ne els diferents documents metodològics.    
 
El manual s’ha elaborat amb enfocament cap a serveis d’atenció primària, però pot ser 
utilitzat en l’atenció residencial i en tots els serveis que atenguin persones amb malalties 
cròniques avançades.  
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I. IDENTIFICACIÓ I REGISTRE 
 
OBJECTIU: Identificar i registrar la població que necessitarà atenció pal·liativa. 

QUI HO FA?: Metge i/o Infermera i/o T. Social. 

ACTIVITATS:IDENTIFICACIÓ I CODIFICACIÓ 

 

A. LLISTAT DE PACIENTS AMB MALALTIA CRÒNICA AVANÇADA 

Confeccionar un llistat de pacients en situació de malaltia avançada o especialment afectats 
per la malaltia (reguitzell) a partir de diverses estratègies: 

 Llistat memorístic dels diferents professionals. 

 Llistat de CRG (grup 7 i afins). 

 Altres llistats complementaris (per patologies, pacients inclosos en ATDOM, pacients valorats 
per PADES, etc.). 

 Llistat d’estratificació de pacients crònics complexes 

 Altres mecanismes d’identificació de malalts avançats: multiingrés, complexitat, severitat, 
fragilitat severa, polifarmàcia, alta dependència associades, alta demanda de serveis o 
intervencions. 

 En cas de dubte o discrepància entre professionals, és preferible que sigui inclòs, ja que 
l’enfocament pal·liatiu no exclou cap altre mesura necessària.  

 

B. APLICACIÓ DE L’INSTRUMENT NECPAL 

Aplicar sobre el llistat de pacients amb malaltia crònica avançada l’instrument NECPAL CCOMS-
ICO:  

a) Pregunta sorpresa  (“el sorprendria que aquest pacient morís en els propers 12 
mesos?”) 

PS amb resposta “afirmativa” de risc de mort a 1 any  (“No em sorprendria que morís en 1 
any”): o “PS +” ó NECPAL + 

 
Nota: Qualsevol resposta afirmativa d’un professional de risc de mortalitat a 1 any és vàlida. 
 
b) Comprovar si té criteris addicionals   

NECPAL ++ 
NECPAL POSITIUS ++ (PS de resposta negativa i almenys una altre criteri  addicional). 
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Llistats malalts crònics / complexes

Llistats de malalts crònics avançats

Pregunta sorpresa
afirmativa de risc

mortalitat NECPAL +

Test NECPAL

“Registre de risc”

Pregunta sorpresa
negativa risc
mortalitat

Registre
Avaluació necessitats
Revisió malaltia I 

tractament
Planificació Decisions 

Anticipades
Gestió de cas

Atenció pal∙liativa

Revisar cada 3 mesos

Paràmetres addicionals + : 
NECPAL ++

 
 
Diagrama de fluxes NECPAL 
 
 
 
 
c) Guardar el llistat amb els NECPAL NEGATIUS per a properes revisions (trimestrals o en 

casos de crisis en l’evolució). 

d) Recomanacions per a l’ús adequat de l’Instrument NECPAL  

‐ Preferentment interdisciplinari, compartit i basat en criteri clínic 

‐ Metge i infermera imprescindibles, TSocial i Psicòleg molt recomanables,   

‐ Reflexiu, combinant avaluació subjectiva (pregunta sorpresa), amb criteri clínic (declivi 
nutricional o funcional), severitat i progressió (instruments: barthel, etc) amb paràmetres 
objectius i mesurables  
 

‐ Coneixement de l’evolució del pacient en darrers mesos. No aconsellable en serveis o 
situacions d’urgències sense coneixement previ del malalt.  

‐  L’evolució ha de ser sostinguda i progressiva, no relacionada directament amb 
processos aguts intercurrents (per exemple, fractures, o sobreinfeccions) que deterioren 
però poden restablir funcions 

‐ Combinar severitat i progressió 

‐ Identificar no tan sols malalties sinó també condicions (fragilitat severa, pluripatologia, 
dependència, etc.  

 

 



 

Manual de recomanacions per a la identificació i atenció de persones amb 
malalties cròniques avançades i necessitats d’atenció pal·liativa  

en serveis de salut 
Versió 2.0  

 

Agost 2012 OBSERVATORI ‘QUALY’/ CCOMS PROGRAMES PÚBLICS CPs (CCOMS-ICO). Institut Català d’Oncologia 

CÀTEDRA DE CURES PAL·LIATIVES UVIC/ICO/CCOMS. Universitat de Vic 

7/17 

 
  

e) Actualització de pacients crònics avançats/complexes: Llistat de pacients de risc 
NECPAL  

El metge i infermera faran revisions periòdiques dels pacients NECPAL NEGATIUS. En principi 
s’aconsella fer-ho trimestralment. 

‐ Actualitzar èxitus 

‐ Comprovar que els pacients incorporats al primer llistat estan amb la mateixa situació d’inici. 

‐ Revisar NECPALS NEGATIUS del primer llistat (és possible que hagin passat a POSITIUS) 

‐ Valorar pacients després de crisis, d’altres hospitalàries, nous diagnòstics, noves adscripcions 
al contingent. 

‐ Comprovar en els llistats d’estratificació (CRG + polimedicació (>10) + poliingressadors (>3), 
rebuts trimestralment. 

Cal passar a tots aquest pacients l’instrument NECPAL i replicar allò què s’ha fet en la primera 
reunió. 

‐ El personal administratiu pot aportar algunes dades significatives del pacient, tot i que no és 
indispensable. Podria donar suport en temes concrets: disposar d’un llistat actualitzats d’èxitus 
de cada contingent. 

 

f) Una vegada realitzada l’aplicació, els pacients seran de 2 possibles grups: 

o PACIENTS CRÒNICS CONSIDERATS COMPLEXOS O AVANÇATS 

o NECPAL POSITIU (NECPAL + ó NECPAL ++): els de pregunta sorpresa afirmativa i / o 
altres paràmetres addicionals 

 

g) Altres aspectes a tenir en compte: 

‐ És aconsellable iniciar el procés d’atenció pal·liativa en tots els pacients NECPAL +, 
i en tots aquells casos en què es consideri clínicament adient. 

‐ L’activació de les mesures proposades en aquest manual depèn de la identificació 
positiva, però també del criteri clínic no excloent, ja que la majoria de pacients crònics 
complexos requereixen algun tipus de mesures pal·liatives. 

‐ L’instrument “obre” una perspectiva d’atenció pal·liativa, sense tancar-ne cap. 

‐ La utilitat de l’instrument consisteix en identificar un grup de població amb necessitats 
d’“iniciar” o “obrir” les atencions pal·liatives amb objectiu de millora de la qualitat de vida 

‐ Es tracta d’identificar un grup de persones que requereixen més atenció (pacients 
“VIP”) 

‐ No tenen utilitat o intenció pronòstica individual 

‐ No indiquen, necessàriament, la intervenció de recursos especialitzats de cures pal·liatives 

‐ No contraindiquen l’adopció de mesures curatives necessàries  
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h) Aspectes a evitar: 

o Estigmatització dels malalts 

o Visió dicotòmica: si és NECPAL +, no plantejar mai mesures de control malaltia 

o Derivació automàtica a recurs específic 

 

C. CRITERIS D’IDENTIFICACIÓ I REGISTRE 

QUI HO FA: metge i/o infermera segons criteri intern de l’equip 

Seran registrats i codificats: 

 Tots els malalts NECPAL +  

 Tots aquells que,  a criteri clínic interdisciplinari, estiguin avaluats com a persones amb 
necessitats d’atenció pal·liativa (per exemple, malalts crònics avançats o complexos 
amb símptomes, impacte emocional, etc.) 

 

D. LLOC D’IDENTIFICACIÓ 

La identificació es pot fer des de qualsevol lloc del sistema  (atenció primària, hospital d’aguts,  
centres sociosanitaris, etc.) però aquesta informació  ha d’arribar  a l’atenció primària perquè 
es realitzi la codificació del pacient. 

 

E. CODIFICACIÓ 

Codificació a la HCAP informatitzada (e-CAP, OMI) i registres hospitalaris: 

 E-CAP: Codi CIE 10:  Z51.5. 

 OMI: Codi CIAP2: A99 (buscar una subcategoria, per ex. A99.5 per acotar més el terme). 

 Registres hospitalaris: Codi CIE 9:  V66.7. 

 

F. REGISTRE  

Visualització del diagnòstic amb alarma identificativa al HC3 i a altres plataformes d’informació 
compartida de cada territori (per desenvolupar). 

 

REGISTRE A HCAP:  

A. e-CAP:  

‐ Diagnòstic a apartat de condicionants i problemes. 

‐ Mòdul específic / Full monitoratge d’Atenció Pal·liativa: apartat Instrument NECPAL 
CCOMS-ICO: (variables PS, Criteris addicionals). 

B. OMI: 

‐ Diagnòstic  a apartat de condicionants i problemes i a episodi. 

‐ Protocol específic d’atenció pal·liativa amb variables exportables (apartats similars 
a e-CAP). 
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G. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL LLISTAT (recomanacions generals) 

Equips d’atenció primària: Es recomana actualitzar el llistat NECPAL cada 3 mesos. 

Equips hospitalaris: sistematitzar-ho, preferentment al 2on-3er dia d’ingrés 

Equips residencials: cada 3 mesos o després de crisis o criteri clínic  

Unitats de llarga estada: depenent de rotació, als 2-3 dies ingrés i revisió periòdica 

Unitats de mitja estada: 2-3 dies de l’ingrés 

NO és aconsellable realitzar la identificació en situacions o serveis d’urgències i sense 
coneixement del malalt 
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II. IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS DE PACIENT I 
CUIDADORS 

OBJECTIU: Identificar les necessitats multidimensionals del pacient i el seu entorn familiar. 

QUI HO FA?: Metge i/o Infermera i/o T. Social. 

ACTIVITATS: Dimensions a avaluar 

 

Aquest abordatge multidimensional hauria d’incloure una valoració de totes les necessitats que 
presenten aquests pacients (maneig de la malaltia, físiques, psicològiques, familiars, socials, 
espirituals, aspectes ètics, aspectes pràctics, cures de final de vida i abordatge de la mort, 
abordatge de les pèrdues i dols, etc.). 

Aproximació quantitativa 

 Podem fer una aproximació quantitativa  utilitzant els instruments que coneguem  

 D’una manera esglaonada de complexitat d’avaluació en funció de necessitats. Per 
exemple, escales numèriques verbals inicials, seguides de instruments més complexes en 
casos de major severitat. 

 Recomanem l’ús de les escales següents: 

‐ Valoració de símptomes: Escala ESAS (Edmonton Symptom Assesment). 

‐ Valoració funcional: E. Barthel (AVDs: activitats bàsiques de la vida diària). E. 
Lawton i Brody. (AIVDs: activitats instrumentals de la vida diària) 

‐ Valoració cognitiva: T. Pffeifer. 

‐ Valoració emocional: E. DME (Diagnòstic de malestar emocional) 

‐ Valoració social: E. Gijon / E. TIRS. 

‐ Valoració del cuidador: E. Zarit. 

 Exploració de necessitats essencials (espiritualitat, dignitat, autonomia i decisions, afecte i 
relacions, i esperança) 

Podem completar aquesta valoració explorant algunes de les necessitats essencials de forma més 
qualitativa amb la cura necessària d’individualitzar l’abordatge segons la fase evolutiva, les 
preferències del pacients i el respecte a les qüestions ètiques. Si és necessari, podem aprofundir 
en l’avaluació amb l’ús d’escales més específiques (Mini Mental, etc.). 

 Avaluació del cuidador/a 

Es recomana també avaluar al cuidador/a:  

‐ estat de salut 

‐ ajust a situació de pacient 

‐ capacitat emocional de cuidar 

‐ capacitat pràctica i logística de cuidar 

‐ risc de claudicació 

‐ risc de dol complicat.   

 Es recomana un abordatge gradual a realitzar  en 3 visites. 
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REGISTRE A HCAP:  

A. e-CAP: Mòdul específic / Full de monitoratge d’Atenció Pal·liativa: apartat Identificació de 
necessitats i valoració multidimensional : 

‐ E. ESAS-ENV (Edmonton Symptom Assesment) en versió numèrica verbal. 

‐ E. Barthel (ABVDB). 

‐ E. Lawton i Brody.(AIVDL). 

‐ T. Pfeifer (VMTPF). 

‐ E. DME (Diagnòstic de malestar emocional). 

‐ E. Gijon (VSEVS) / E. TIRS (VSEVS). 

‐ E. Zarit (NESCD) 

B. OMI: 

‐ Protocol específic d’atenció pal·liativa amb variables exportables (apartats similars 
a e-CAP). 
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III. IDENTIFICACIÓ DE VALORS, PREFERÈNCIES I 
OBJECTIUS DEL MALALT. INICI DE PLANIFICACIÓ DE 
DECISIONS AVANÇADES (PDA) 

OBJECTIU: Explorar el grau de coneixement que té el pacient de la seva malaltia (diagnòstic, grau 
d’evolució, etc),  identificant els valors, les seves preferències i objectius. 

QUI HO FA?: Metge i/o Infermera i/o T. Social. (Treball conjunt amb el malalt i família) 

ACTIVITATS: Cal crear un clima de comunicació, de confiança i respecte,  triangular entre el 
pacient, família i equip que permeti establir objectius i intervencions adequades, fent prevenció 
d’escenaris o situacions evolutives previsibles.  

 

 Preguntes obertes-clau: amb respostes graduals i respectuoses 

Podem començar a explorar aquestes preferències amb unes preguntes dirigides i adequades: 

‐ Què sap de la seva malaltia? o Què li han dit de la seva malaltia? 

‐ Com veu la malaltia i la seva evolució? 

‐ Del seu estat, (malaltia, evolució, etc) quines coses li preocupen? 

‐ Quines coses l’ajuden a portar aquesta situació? 

‐ Què voldria que milloréssim o què espera de nosaltres? 

 

 Respostes 

Aplicar principis generals d’informació, comunicació i counselling. 

 Els principis que fonamenten la informació i la comunicació en l’atenció pal·liativa són: 
 

‐ Procés (en comptes d’acte) gradual, respectuós i multidireccional  

‐ Mesures verbals i no verbals  

‐ Contingut, forma, ritme, temps, espai, interlocutor i límits escollits pel pacient  

‐ Entendre i respectar mecanismes adaptatius  

‐ Afegir sempre compromís de suport, seguretat i disponibilitat 

‐ Compartir amb la família i l’equip, respectant voluntats i desitjos del pacient 

 
 

 Les 6 passes de la comunicació efectiva serien:  
 

‐ Establir un context (setting) adequat 

‐ Explorar què sap el pacient  

‐ Explorar què vol saber el pacient  

‐ Compartir la informació  

‐ Respondre a emocions del pacient  

‐ Organitzar i planificar  
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 Inici de Pla de Decisions Avançades 

A partir d’aquí, podrem avançar en aspectes més concrets com: 

‐ Objectius terapèutics 

‐ Treballar preocupacions 

‐ Seguiment 

‐ Adequació de l'esforç terapèutic. 

‐ Com i on voldria ser atès. 

‐ Delegació en la presa de decisions. 

 
 Document de voluntats anticipades: Es recomana promoure la realització del document de 

voluntats anticipades (DVA). 

 Les conclusions del PDA es recolliran en el Pla d’actuació  

 El PDA requereix: 
 
‐ La competència necessària 

‐ Basar-se en el respecte i la confiança 

‐ Un procés qualitatiu, gradual i evolutiu 

‐ Un procés de caire voluntari i no forçat, delicat i confidencial 

‐ Revisió i actualització 

‐ Involucrar a la família (recomanable), respectant sempre la voluntat del malalt 

 

REGISTRE A HCAP:  

A. e-CAP:  

‐ Mòdul específic / Full de monitoratge d’Atenció Pal·liativa: apartat específic amb 
variables del PDA. Checklist de variables  i continguts específics. 

‐  DVA: Document escanejat incorporat a l’apartat de documents de l’usuari. 
S’enviarà còpia al registre general de DVA. 

B. OMI:  

‐ Protocol específic d’atenció pal·liativa amb variables exportables: (apartats similars 
a e-CAP). 
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IV. REVISIÓ DE LA SITUACIÓ DE MALALTIA I 
CONDICIONS CRÒNIQUES 

OBJECTIU: Revisar la situació de les malalties cròniques utilitzant els criteris de severitat i 
progressió que presenten els pacients per poder establir millor el seu  pronòstic de vida i la prioritat 
de les actuacions a desenvolupar. 

QUI HO FA?: Metge i/o Infermera.   

ACTIVITATS: 

  

 REVISAR SITUACIÓ DE MALATIA/ES I CONDICIONS 

Revisió de les malalties cròniques,  síndromes geriàtriques  i altres condicions cròniques 
(caigudes, disfagia, marcadors nutricionals, etc.) que ens aportin informació sobre  la progressió 
del estat del pacient en situació de final de vida, útil en la presa de decisions.  

 

 Alguns aspectes concrets serien: 

A. Registre i codificació correcta de les malalties cròniques i altres condicionants crònics a 
l’HCAP.o Història clínica 

B. Especificar, si és possible, l’estadiatge de les patologies i el seu grau evolutiu (veure 
indicadors clínics de severitat i progressió de l’Instrument NECPAL: estadiatge del càncer, 
grau d’obstrucció en la MPOC, classificació NYHA de la insuficiència cardíaca, etc.). 

C. Realitzar una aproximació pronòstica de la malaltia i la seva evolució previsible 
(descompensacions, crisis, etc.). 

D. Revisar la progressió i severitat de la malaltia/es i la situació  de les necessitats del pacient 
de forma periòdica, a traves de valoració clínica i de les escales multidimensionals  

E. Freqüència: cada 3 mesos, després d’una crisi, o a criteri clínic. 

‐ És recomanable d’elaborar aquesta avaluació de situació de manera multidisciplinar, 
involucrant a totes els equips que intervenen.  

‐ Podem completar aquesta informació a partir dels registres hospitalaris (informes de c. 
externa, altes hospitalàries), o compartint la valoració amb els professionals del nivell 
especialitzat (Oncologia, Pneumologia, Cardiologia, Geriatria, Cures pal·liatives etc.). 

 

REGISTRE A HCAP:  

A. e-CAP:  

‐ Apartat de Condicionants i Problemes. Registre de diagnòstics  (codificació CIE10) 
i afegir informació de criteris de severitat i progressió en l’apartat de comentaris. 

‐ Mòdul específic / Full monitoratge d’Atenció Pal·liativa: apartat Identificació de 
necessitats i valoració multidimensional : Escales valoració (ESAS, Barthel, etc) 
pel seguiment periòdic evolutiu . 

B. OMI: 

‐ Espai específic a l’episodi per registrar l‘estadiatge i grau de la patologia. 

‐ Full monitoratge d’Atenció Pal·liativa (apartats similars a e-CAP). 
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V. REVISIÓ DE LA PAUTA DE TRACTAMENT 
FARMACOLÒGIC CRÒNIC  

OBJECTIU: Plantejar una adequació dels fàrmacs de la prescripció crònica del malalt relació als 
objectius terapèutics plantejats. 

QUI HO FA?:Metge, metge especialista consultor (consensuar les decisions amb el malalt i 
família).   

ACTIVITATS: Revisar la llista de fàrmacs de la prescripció crònica del pacient per establir una 
adequació en base als següents criteris: 

A. Valorar l’adequació dels tractaments (interaccions, contraindicacions, duplicitats, etc). Podem 
seguir les recomanacions d’instruments que disposem  (Self Audit, criteris STOPP, etc) 

B. ORDENACIÓ DE FÀRMACS PER OBJECTIUS 

Ordenació dels fàrmacs en base a la seva funció: 

‐ Fàrmacs pel tractament específic de la malaltia (valorar mantenir-los ja que poden ser 
importants per assegurar l’estabilitat). Ex.: diürètics, broncodilatadors, etc. 

‐ Fàrmacs per tractar els símptomes i millorar la qualitat de vida (ajustar la pauta per 
assolir un bon control de la simptomatologia).Ex.: Analgèsics, AINEs, Mòrfics, Psicofàrmacs, 
etc. 

‐ Fàrmacs preventius (prev. 1ª i 2ª). Ex.: hipolipemiants, prevenció de fractures 
osteoporòtiques, IECAs per prevenció de Nefropatia DM, AAS, etc.)   En general no estarien 
indicats en prevenció 1ª (el temps per aconseguir beneficis supera la expectativa de vida del 
pacient). En prevenció 2ª caldria una revisió acurada i individualitzada de cada cas per 
establir la seva relació risc-benefici (ex: Sintrom). 

C. Proposarem 4 tipus d’accions 

‐ Manteniment (reavaluació periòdica). 

‐ Reducció gradual. 

‐ Suspensió. 

‐ Consulta a especialista per decidir-ho conjuntament  actuació a seguir en cas de decisions 
complexes (sintrom,etc). 

 

REGISTRE A HCAP:  

A. e-CAP:  
‐ Apartat de prescripció farmacològica crònica i aguda.  
‐ Mòdul / Full monitoratge  d’Atenció Pal·liativa:  apartat de revisió de tractament 

farmacològic: Variable Pren 5 o més fàrmacs? (POLIM), Medicació revisada (S/N). 
B. OMI: 

‐ Full monitoratge d’Atenció Pal·liativa (apartats similars a e-CAP). 
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VI. PLA D’ACTUACIÓ I SEGUIMENT DEL MALALT 
OBJECTIU: Disposar d’un document de síntesi amb la informació clínica bàsica del malalt, el pla 
d’actuació i la planificació del seguiment pactat entre tots (professionals, malalt i família) per 
compartir aquesta informació entre tots els nivells assistencials. 

QUI HO FA?: Metge i/o Infermera i/o T.Social. 

ACTIVITATS: Elaborar un document (pla d’actuació o informe clínic resumit) pactat entre tots 
que resumeixi tots els apartats fonamentals en les següents àrees: 

 

A. Identificació del pacient i cuidador principal 

B. Identificació dels professionals de referència (MF, Infermera d’AP/Altres). 

C. Problemes de salut principals (patologies i condicionants crònics).  

D. Símptomes habituals. Situació funcional i cognitiva, emocional i social. 

E. Pauta terapèutica i objectius terapèutics. 

F. Valors i preferències (recull del PDA): Identificació de demandes i preferències de 
malalt/família (actuacions en les crisi, lloc d’atenció, limitacions terapèutiques, etc.).  

G. Seguiment del malalt. Es plantegen diferents situacions i mesures:  
 

‐ Seguiment convencional (preventiu, regular) pel seu EAP o Equip responsable, 
incloent la revisió interdisciplinària. 

‐ Atenció continuada (planificació en cas de crisis, accions telefòniques, accions 
presencials EAP o equip suport, participació de l’ACUT, etc). 

‐ Atenció en situacions urgents (atenció en el domicili, urgències hospitalàries, 
HAD, , 061, 112, etc.). 

 
Caldrà definir a cada territori els responsables del seguiment del malalt, les situacions que 
necessiten atenció compartida i els circuits assistencials per mantenir la continuïtat en l’atenció i 
les intervencions en cas de crisis i situacions urgents.   

 
Resumir tots aquest apartats en un document penjat a la HCAP,  i a HC3 i/o altres  servidors 
d’informació de cada territori per compartir la informació amb tots els professionals del sistema que 
puguin participar en l’atenció d’aquests malalts. 
 

REGISTRE A HCAP:  

A. e-CAP:  

‐ Document de Pla d’actuació: Possibilitat de generar el document  a partir de les 
dades registrades al apartats anteriors i la seva publicació posterior a HC3 o altres 
servidors territorials d’informació compartida.  

B. OMI:  

‐ Full monitoratge  d’Atenció Pal·liativa:  Document de Pla d’actuació. Possibilitat de 
publicar-lo a HC3. 
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