
 

Roser Arrojo (75 anys):
“Sense el suport del PADES 
seria molt difícil seguir cuidar 
l’Ernest a casa”
 

El meu marit pateix una malaltia 
pulmonar crònica i demència, i fa molts 
anys que és dependent. Jo el vull cuidar 
a casa, però això seria impossible sense 
tota l’ajuda de l’equip del PADES, dels treballadors familiars que 
venen a casa i dels metges i infermeres de l’Atenció Primària.

Al llarg dels últims tres anys, m’han ensenyat a tractar les 
aguditzacions de l’Ernest, posar-li la màscara d’oxigen, modificar la 
dosi de cortisona o morfina, o començar amb l’antibiòtic. I sempre puc 
trucar-les si tinc cap dubte, i això em dóna molta tranquil·litat. A més, 
ara fem menys visites a urgències i ell està més tranquil i estable a casa.

On treballem?
El PADES CSdM arriba 

a una població de 
99.000 habitants

1. Canyamars
2. Dosrius
3. Argentona
4. Òrrius
5. Cabrils
6. Vilassar de Dalt
7. Premià de Dalt

8.    Cabrera de Mar
9.    Vilassar de Mar
10. Premià de Mar

A qui s’adreça?

Un servei pioner

A malalts en fase 
avançada i malalts 
crònics complexos 

amb una incapacitat 
i/o dependència 

important

Catalunya és pionera en cures 
pal·liatives i l’any 1990 neix el primer 

equip de PADES. Actualment:

L’estada mitjana 
en aquest servei 

és de 76 dies
La mitjana d’edat del 

pacient és de 78 anys 

S’atenen 14.000 
pacients cada any

Hi ha prop de 
80 equips

3.500 malalts han 
estat atesos al llarg 

dels 23 anys que porta 
el Programa d’Atenció 

Domiciliària i Equips de 
Suport (PADES) del CSdM

El PADES del Consorci Sanitari del 
Maresme està format per un equip 
fix de 4 persones: la metgessa 
Isabel Faura, les infermeres Anna 
Faustino i Margarita Roig, i la 
treballadora social Xus Cuairan. 

L’any passat van atendre 313 pacients i les seves famílies.
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Sabies que... un equip de PADES atén 
pacients en la fase de final de vida, en el seu 
domicili i afavorint l’autonomia i el confort.

• Realitza el seguiment clínic 
de la malaltia, i en controla els 
símptomes

• Capacita la família per atendre el 
malalt en el seu entorn

• Dona suport emocional
• Coordina altres professionals 

assistencials i serveis
• Coneix i proporciona recursos 

sociosanitaris

Per fer-ho, aquest equip de professionals:

1.700 professionals | 13 centres

I també:
•   Neonatologia
•   Hospitalització i atenció a domicili
•   Hospitals de dia (120 places)
•   Programa pacient expert
•   Cures pal·liatives i PADES

Tots els nivells d’atenció sanitària:
•   3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
•   1 hospital d’aguts
•   1 hospital sociosanitari
•   1 residència geriàtrica assistida
•   1 centre especialitzat en salut mental

www.csdm.cat 
Tel. 93 741 77 00 
comunicacio@csdm.cat

A prop teu

Un cop d’ull
al Consorci Sanitari del Maresme
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