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Rellevància a criteri del revisor  

Tota aquest número de la revista Palliative Medicine resulta interessant si part de la nostra feina té a 

veure amb malalts hematològics.  

És conegut el recorregut diferent d’aquests malalts amb la seva incertesa pronòstica i complexitat de 

tractaments i complicacions d’aquests que fa que sovint no arribin a ser atesos per equip de Cures 

Pal·liatives. En aquesta revista es proposa alguna estratègia nova per millorar-ho, en un altre article es 

valora la percepció dels hematòlegs respecte a la utilitat de la pregunta sorpresa  i en general es revisa la 

medicina pal·liativa en malalts hematològics. 

L’article que us proposo en concret, és un estudi qualitatiu . L’objectiu de l’estudi és reflexionar amb els 

familiars de pacients morts per malaltia hematològica sobre les preferències en el lloc de la mort del seu 

ésser estimat i la realitat de com va ser aquest procés. 

Es van realitzar entrevistes semiestructurades a 10 familiars de pacients que havien mort en els 2 anys 

anteriors a l’estudi 

Conclou amb: 

Com a conclusions principals: tot i que la majoria considerava  morir a casa com a lloc preferit, en algunes 

ocasions havien arribat a la conclusió que, donada la trajectòria complicada final, l’hospital havia estat el 

millor lloc on morir. 

Per altra banda les famílies demanaven una comunicació honesta, realista i precoç que facilités la 

planificació avançada i una millor comunicació entre diferents nivells assistencials i planificació de 

recursos a la comunitat que afavorís una atenció adequada del final de vida d’aquests malalts a domicili 
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