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Sigles emprades en aquest document. RGM: residència geriàtrica municipal; ES_RGM: equip sanitari de 

la residència geriàtrica municipal; EAR: equips d’atenció residencial; SISCAT: xarxa pública de salut; EG: 

empresa gestora; COFB: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; DpS: Departament de Salut 

ENCÀRREC 

Efectuar una aproximació, des de la perspectiva de Salut, a les característiques de la tasca 
sanitària que es du a terme en les RGM de Barcelona per part dels seus ES_RGM, identificar 
situacions que puguin arribar a comprometre els estàndards d’atenció sanitària de SISCAT 
(genèricament, riscos) i proposar aspectes de millora al respecte amb lògica de mínim comú 
múltiple. 
L’encàrrec no valora les condicions laborals dels professionals sanitaris ni les del contracte de 
serveis de les Residències tot entenent que poden causa o efecte d’algunes de les situacions 
observades. 
 

MÈTODE 

El diagnòstic i les propostes de millora es basen en el relat fet pels professionals, en l’observació 

de la realitat assistencial i en les dades aportades conseqüència i síntesi del treball de camp (part 

2 del diagnòstic). Estan anonimitzades; els documents particulars de cada RGM no es lliuraran; 

les particularitats significatives es detallen. Son globals sense establir comparacions ni entre 

Residències ni amb l’Atenció primària ni amb la de cap altre instància sanitària. Allò descrit no 

es donen ni en totes les residències ni amb la mateixa intensitat.  

PRODUCTES 

1. Resum executiu (l’actual) 

2. Diagnòstic de situació dels ES_RGM 

3. Cartera de serveis  

 

CONTEXT 

Una Residència geriàtrica de titularitat pública (en el nostre cas, municipal) es un Centre públic 
d’atenció social institucionalitzada a les persones que la requereixen i compleixen determinats 
requeriments. 
Son entitats socials. Preservar aquest caràcter no pot comprometre una funció primordial: 
l’atenció sanitària in situ d’un col·lectiu institucionalitzat i sense altres opcions. 
 

La gestió de les RGM està transferida pel titular (l’Ajuntament de Barcelona, en endevant AjB) a 
empreses privades mitjançant l’oportú concurs públic i contracte on s’hi inclou la cobertura 
sanitària; aquestes son les encarregades de contractar els professionals (metge, infermeria, 
psicòleg) que conformaran l’ES_RGM. 
Aquests no tenen cap vinculació amb el titular de la Residència; no son funcionaris municipals 
ni assimilats. 
 
El Servei Català de la Salut (en endavant, CSB) es el responsable de l’atenció sanitària pública als 
residents i de definir els corresponents estàndards d’activitat, qualitat, resolució i avaluació 
equivalents als de les persones no institucionalitzades en similars condicions clíniques; i en 
terminis propers als equivalents d’Atenció primària. 
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SITUACIONS DE RISC IDENTIFICADES  

De context 

• L’atenció sanitària a les RGM es heterogènia; les necessitats i els drets sanitaris dels 

residents i la responsabilitat de CatSalut com a asseguradora pública de Salut poden 

veure’s compromesos 

• La figura del RHS la defineix el decret 176/2000 però no en el VII Conveni col·lectiu del 

sector  

Pel que fa al Resident 

• Els recursos no s’adapten a un perfil sanitari dels residents evolutiu, divers i variable  

• L’atenció sanitària dels residents presenta una variabilitat injustificable 

Pel que fa a l’atenció sanitària 

• Les RGM no disposen de Cartera de serveis en un sentit sanitari; si administratiu.  

• No disposen d’odontologia pública 

• Disposen de podologia (peu diabètic) un dia cada 45  

• Les transferències de sortida i d’entrada manifesten anomalies d’adequació, 

informació, disatenció en el retorn 

• Les RGM no tenen resposta per les dificultats de comunicació dels residents 

• El procés de valoració nutricional tal i com es relata es inestable 

• La protocol·lització sanitària/escales es àmplia, autodidacta i mecànica amb una lògica, 

bàsicament, documental. Hi ha reticències a mostrar-les en dos RGM. 

• El paper dels EARs es discutit: intermediació, aleatorietat i demores, no protocol·litzat; 

es tradueix en discontinuïtat assistencial 

• El procés de dispensació de medicaments es inestable i amb riscos i allunyat de la RGM 

• El registre clínic es doble: aplicació pròpia i eCAP; probablement, incomplet en les dos 

• Hi ha hagut resistència a aportar dades en dos RGM. 

• L’avaluació sanitària es inexistent 

Pel que fa als professionals (no es valora la situació laboral).   

• La seva tasca la perceben limitada pel Contracte de servei; autoregulació del valor afegit 

• Les característiques son diverses en formació: no en Geriatria i experiència: rotació 

• Dos mesos / any no es disposa de metge i/o RHS; substituir per l’EAR 

• La presència de gerocultores acreditades a auxiliar de clínica es limitada 

• S’han acomodat a la realitat sent poc conscients dels riscos i limitant la seva pròpia 

capacitat de maniobra professional 

• La dedicació horària mèdica actual de les RGM no pot ser absorbida per SISCAT 

Pel que fa al ES_RGM 

• Els ES_RGM estan en condicions de conèixer, valorar i controlar adequadament la 

situació clínica dels residents. El context propicia riscos de discrecionalitat i variabilitat. 

• Estan allunyats d’altres ES_RGM i de la xarxa sanitària pública; la posició dels EAR ho 

amplifiquen 

• Els ES_RGM no estan reconeguts com a interlocutors sanitaris  
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• Son relativament homogenis en la seva organització per determinació normativa i 

contractual, no sanitària. El seu dimensionat es heterogeni 

• La resolució de l’ES_RGM està limitada per la manca d’utillatge bàsic, autorització 

tècnica i circuits permeables 

• No tenen accés directe al CSMA del territori ni a Psicogeriatria 

• L’accés fora d’hores al suport en atenció pal·liativa es inexistent 

 

PROPOSTES DE MILLORA. S’identifica el destinatari marcant-lo amb [    ] i el caràcter amb [    ] 

Opcions: AjB, CSB, EG, COFB, DpS. Opcions: POL (política), CTE (contracte), ORG (organitzativa), 

EST (estructural) 

De context 

• L’abordatge de l’atenció sanitària a les RGM ha de ser compartit entre l’Ajuntament de 

Barcelona -Consorci Sanitari de Barcelona. El model es extensible a Residències DTASiF. 

[POL] 

Pel que fa al Resident 

• Crear un grup social de vigilància de l’atenció i dels drets sanitaris dels residents a cada 

RGM [AjB] [POL] 

Pel que fa a l’atenció sanitària 

• Concretar la Cartera de serveis sanitària en línia amb el Model del PIAISS i del CSB i 

incorporar-la al Contracte de gestió [AjB] [CSB] [CTE] 

• Dotar l’ES_RGM d’utillatge bàsic: ECG; autoritzar-lo i dotar-lo: canalització, puncions... 

per alinear les capacitats amb Cartera de serveis [DpS]  [AjB]  [CTE] 

• Assegurar l’odontologia pública [CSB]  [ORG] 

• Revisar el protocol de peu diabètic [CSB]  [ORG] 

• Assegurar la continuïtat assistencial fora d’hores amb 061, ACDU i CUAPs [CSB]  [ORG] 

• Revisar el procés de derivació: de sortida (adequació) i d’entrada: informació clínica 

adequada de retorn: incrementar atenció presencial EAR, informes Consultes externes 

(avís) [CSB] i capacitació professional [EG]  [ORG] 

• Planificar activitat EAR pel cap de setmana a RGM [CSB]  [ORG] 

• Desplaçar horari EAR cap al vespre [CSB]  [ORG] 

• Un mateix EAR per les 4 RGM [CSB]  [ORG] 

• Incorporar mecanismes alternatius de comunicació pes residents: logopeda [AjB] [CTE] 

• Revisar el procés de valoració nutricional: escales, freqüència, avaluació; identificar 

responsables [AjB]  [CTE] 

• Alinear els protocols i escales de les RGM als estàndards SISCAT: convertir-los en clínics 

[AjB]  [CSB]  [ORG] 

• Revisar el paper dels EARs i protocol·litzar-lo a partir de la Cartera de serveis de la 

RGM; resolució en els estàndards temporals de l’Atenció primària [CSB]  [CTE] 

• Fer l’EAR complementari de l’ES_RGM, no substitutiu [CSB]  [CTE] 

• Revisar el procés de dispensació de medicaments: blisteratge [COFB]  [CSB]  [POL] 

• Apropar el farmacèutic / oficina de farmàcia a l’ES_RGM [COFB]  [CSB]  [ORG] 
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• Obrir una finestra eCAP pels ES_RGM: accés per consulta dels seus propis residents 

mentre no s’estableix la interoperabilitat [CSB] [ORG] 

• Incloure en la dinàmica dels COUiE dels AIS l’anàlisi periòdica dels factors d’alerta i de 

disatenció a les RGM amb presència de l’ES_RGM [CSB] [ORG] 

Pel que fa als professionals (no es valora la situació laboral)   

• Establir un perfil professional ajustat a la realitat sanitària residencial [AjB] [CTE]  [CSB] 

• Iniciar un programa de formació en Geriatria i cronicitat: reglat, sessions clíniques... 

[CSB] [EG]  [ORG] 

• Incloure la presència de gerocultores acreditades a auxiliar de clínica en el Contracte de 

gestió [AjB]  [CTE] 

• Estimular els professionals i incorporar-los als òrgans col·legiats territorials de salut 

[CSB]  [ORG] 

• Cobrir descansos de metge i RHS [AjB]  [CTE]   

Pel que fa al ES_RGM 

• Incorporar al Contracte de gestió l’existència d’un Grup clínic que inclogui els quatre 

ES_RGM; tutelat sanitàriament pel CSB [AjB]  [CSB]  [POL] 

• Reconèixer i incorporar per part de SISCAT la capacitat i la tasca de l’ES_RGM [CSB] 

[ORG] 

• Retorn de PIIC a ES_RGM [CSB]  [ORG] 

• Establir una correspondència equilibrada entre el perfil dels residents, la incidència i els 

recursos; flexible: gestió de màxima incidència (pics) (contingències regulars) [AjB]   

[CSB]  [CTE] 

• Accés directe al CSMA del territori i a Psicogeriatria: interlocutors SISCAT [CSB]  [ORG] 

• Accés a PADES (±EAR) i directa a PADES de continuïtat (+gerocultora acreditada per 

ES_RGM) [CSB]  [ORG] 

 

 


