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Sigles: ES_RGM: equip sanitari de la Residència; RHS: responsable higiènic sanitari; RGM: 
residència geriàtrica municipal; EAR: equip d’atenció residencial; SISCAT: xarxa pública de salut 
 

El diagnòstic de situació s’elabora en base al relat, les dades i les reflexions dels ES_RGM 

(fitxa tècnica, pàg 22). 

CONTEXT       

PRIMERES IMPRESSIONS DELS PROFESSIONALS 

En les entrevistes es fa èmfasi quasi exclusiu en la vesant social sent el termes més emprats per 

referir-s’hi els de proximitat, ‘com a casa’, quotidianeitat i no invasiu. En una ocasió s’ha emprat 

el terme ‘geriatria’ i en un altra la visió ‘preventiva’ de la funció sanitària. 

Cada Residència expresa un ‘problema’ diferent que considera primordial en la seva 

quotidianeitat: comprensió de les famílies, deteriorament cognitiu, impacte del SAUV, 

automedicació, CSMA, utillatge bàsic... 

La principal limitació que s’exposa es la manca de suport sanitari continuat i de criteri d’algun 

grup professional: gerocultores encara que dues RG en tenen d’acreditades com a auxiliars de 

clínica (no figura com a requeriment en el Contracte de serveis).  

La cobertura de Salut mental es manifestament insuficient pel seu impacte en les RGM; llevat 

d’un únic cas. 

L’atenció pal·liativa es relata com a crític; a la manca de personal preparat a la Residència s’hi 

suma el fet de que els quatre ES_RGM diuen desconèixer l’existència del PADES de continuïtat i 

a que l’accés ordinari al PADES està intermediat per l’EAR. 

L’opinió sobre el paper dels EAR es diversa: ser ‘professional depenent’, baixa presencialitat 

assistencial, les demores entre una demanda i l’execució o la tramitació... son reflexions 

compartides per tots els ES_RGM. 

Valoració de l’observador. S’observa un interessant sentiment de pertinença en els quatre 

ES_RGM fonamentalment entre els professionals més joves que es tradueix en iniciatives per 

intentar paliar els dèficits que el contracte dels Centres, la intermediació EAR, la mancança de 

recursos i d’autoritzacions... provoquen. 

Es combina amb un cert to de resignació i escepticisme devant de la situació causa o efecte de 

l’allunyament dels ES_RGM de la realitat assistencial que els envolta. 
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Perfil del resident. Taula 1. Incidència de diverses situacions clíniques en els residents. 

 

Taula 1. La tipologia sanitària dels residents es variada i variable en el temps amb un impacte 

elevat del deteriorament cognitiu, transtorns de Salut mental, cronicitat, úlceres... generant 

l’acúmul de situacions clíniques que requeriexien una elevada intensitat assistencial i consum 

de recursos sanitaris. 

Sorpren la forquilla entre els mínims i els màxims. També el baix impacte de les tècniques 

específiques. 

Cartera de serveis sanitaris de la Residència. 

No en tenen. 

Descripció de la dotació de professionals sanitaris de la Residència. 

Ítem Est mínim màxim Font Període

GMA # 12,19 15,93 EAR CUM 1r tr 18

PCC % 13,9 36,0 EAR CUM 1r tr 18

MACA % 2,0 19,7 EAR CUM 1r tr 18

Cronicitat % 20,0 38,0 EAR CUM 1r tr 18

Barthel # 15 85 EAR CUM 1r tr 18

Pfeiffer # 1 9 EAR CUM 1r tr 18

Incontinents % 52,0 86,1 EAR CUM 1r tr 18

Demències % 27,1 51,8 EAR CUM 1r tr 18

Demencies % 21,9 63,5 ES_RGM 1 dia

Salut mental % 30,0 50,4 ES_RGM 1 dia

Enolisme % 32,8 - ES_RGM 1 dia

Enllitats permanents % 1,6 2,9 ES_RGM 1 dia

En contenció % 1,6 8,8 ES_RGM 1 dia

U decúbit % 2,0 4,7 ES_RGM 1 dia

U decúbit % 1,4 4,4 EAR CUM 1r tr 18

U vascular % 0,7 1,6 ES_RGM 1 dia

Caigudes # 10 42 EAR CUM 1r tr 18

Caigudes # 36 49 ES_RGM Trimestre

Aïllament % 0,7 6,0     ES_RGM 1 dia

Ventilatori/respiratori de qualsevol tipus % 0,0 0,0 ES_RGM 1 dia

Sondatge uretral % 0,7 4,7 ES_RGM 1 dia

Nutrició parenteral % 0,0 0,0 ES_RGM 1 dia

Ostomia activa % 0,0 4,7 ES_RGM 1 dia

Tractament no oral del dolor % 3,6 30,0 ES_RGM 1 dia

Atenció pal·liativa (final de vida)      % 0,0 3,1 ES_RGM 1 dia

Incapacitats legalment % 3,6 25,0 ES_RGM 1 dia

Est: estadístic: #: xifra, %, percentatge
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En tots els casos: responsable higiènico sanitari, metge (entre 7 i 25 h/setmana), infermeria, 

gerocultores, algunes acreditades a auxiliars de clínica (1 cas, totalment; un altre, parcialment, 

fisioterapèuta, terapèuta ocupacional, psicòleg (només en 3 centres, entorn de 15 hores 

setmanals). Una d’elles disposa d’un Psiquiatre extern autònom (a extingir). 

En tots els casos es personal contractat per l’empresa gestora no funcionari municipal. 

La figura de responsable higiènico sanitari no figura com a tal en el VII conveni col·lectiu del 

sector, si en el reglament 176/2000. 

Un ES_RGM disposa d’infermeria 24 hores. Els altres, no. 

La dietista prové de l’empresa gestora o de la contractada pel càtering. 

Odontoleg: no. Podòleg: 1 dia cada 45 (Contracte de servei). 

La Residència disposa d’un Pla de contingència (incendi, precipitació)... sanitària. 

En un per períodes de màxima pressió assistencial: hivern.  

Per les no sanitàries, no; es resol amb el contacte informal amb l’Ajuntament de Barcelona. 

Pla d’evacuació, si. 

Algun resident ha renunciat explícitament a l’atenció sanitària pública ?: no. 

 

EMPRESA QUE GESTIONA LA RESIDÈNCIA 

Diverses. De la lectura dels seus webs no s’estreu informació rellevant pel coneixement de la 

Residència gestionada. 

No es relata cap interferència; en tot cas, aïllament. Els ES_RGM de les quatre empreses no 

tenen cap realció amb altres de la mateixa entitat.  

Les clàusules que incorpora el Contracte pel que fa a l’atenció sanitària estan disponibles a 

l’annex 1 (pàg 17). 

 

QUÈ ES FA QUAN UN RESIDENT... 

... ENTRA A LA RESIDÈNCIA  

Com se’l rep sanitàriament ?: 

Els procés de les quatre RGM es molt similar. L’element professional constant es la infermeria; 

la del metge està en funció del seu horari; en un sol cas es du a terme amb la presència d’una 

infermera de l’EAR (passa les escales). 
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La cronologia i la intensitat d’atenció és força diversa; en general, ad hoc excepte en el cas dels 

enllitats: diari. 

En dos casos es cita la família com a interlocutor primordial. 

En un cas es completa la recepció amb una analítica el 15è dia si cal i un cop acomodat el 

resident. 

Es contacta amb el metge/infermera anterior del resident ?: no 

Es contacta amb el metge/infermera de l’Equip d’Atenció primària assignat Residència ?: no 

Es contacta amb el metge/infermera de l’Equip d’Atenció residencial assignat ?: si, per 

receptes, per receptes excepte en un cas que qui contacta es l’EAR amb l’ES_RGM. 

El Centre disposa d’una estratègia de decisions compartides  

• amb el resident ? si 

• amb la família ? si 

Els procediments i els documents que s’empren son d’elaboració pòpia de l’ES_RGM sense 

lligam amb SISCAT. En dos RGM hi ha reticències per lliurar-los. 

Un dels ES_RG indica que estan basats en l’atenció centrada en la persona. 

La residencia disposa d’un procediment normalizat (Generalitat de Catalunya) d’expressió de 

• Consentiment informat global o particular: no 

• Darreres voluntats: no, an algun cas. 

• Limitació esforç terapèutic: no          

Es relata un rebuig generalitzat per part dels residents i de les seves famílies a abordar el tema. 

Les indicacions dels residents o de les seves famílies s’anoten discrecionalment en el curs clínic.   

... HA D’ANAR A CONSULTES EXTERNES DE L’HOSPITAL 

El procés coincideix en les quatre RGM.  

L’element dissonant es centra en la intermediació EAR que s’explica com ‘professional 

depenent’. 

En alguna RGM es parla de 2-3 mesos de demora per aquest motiu; en la resta, de demores 

sensiblement superiors a les de l’Atenció primària (sense dades) 

Des de Consultes externes d’Hospital no arriba informació clínica de la visita. Seria interessant 

disposar d’informes d’assistència adequats a la realitat assistencial de la RGM en cada contacte 

i que no plantegin tractaments inabastables. 

En un cas, disposen d’un Psiquiatre fora de plantilla (a extingir), en tres de psicòleg i en una 

d’elles del reforç d’un psiquiatre del CSMA (accés directe sense EAR).  
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Es veu com fonamental la relació amb la Psicogeriatria del territori. 

... HA DE SER DERIVAT A URGÈNCIES 

Si la decisió es en horari de metge la pren ell mateix; fora, la infermeria: si cal es contacta amb 

infermeria de l’EAR. 

No s’avisa del retorn  

Des dels Hospitals es sol contactar ocasionalment per demanar informació del derivat. 

S’elabora un informe: si, ad hoc si està present el metge; si no, infermeria. Es relata un cas en 

que pot elaborar-lo una gerocultora (acreditada) i un altre d’informe automàtic. 

... RETORNA D’UNA DERIVACIÓ 

Es contacta amb el metge/infermera que l’ha atès ?: no; en tot cas, si hi ha dubtes. 

L’ES_RGM contacta amb el metge/infermera de l’Equip d’Atenció primària assignat ?: no 

I amb el metge/infermera de l’Equip d’Atenció residencial assignat ?: si. El motiu es clar: per 

cepetes; per treball compartit, per coneixement, per tenir dades, “per si hagués de venir”.  

Com s’opina que caldria procedir en aquest tema ? 

L’opinió respecte del valor del treball compartit de l’ES_RGM amb els dispositius del territori es 

diversa. En dos casos es vista com a necessària; en els altres, no. 

S’està d’acord en que l’ES_RGM sigui reconegut com a interlocutor sanitari. 

Es valora com a important la tramesa d’informes adequats a la realitat de la Residència i que no 

es proposin tractaments inadequats a la realitat residencial. 

La disponibilitat d’ECG i l’autorització per canalitzacions venoses i puncions reduirien força les 

derivacions innecessàries i augmentarien la resolució in situ. 

Problema: la manca de capacitació fora de l’horari d’infermeria en algunes RGM tot i la presència 

de gerocultores acreditades a auxilira de clínica en dos d’elles. 

Comentari. S’enten i s’accepta que l’atenció a la Residència hauria de ser equiparable a la d’un 

domicili convencional (tot i que manca formació del personal per poder actuar en 

conseqüència). 

 

CAPACITAT 

DESCRIPCIÓ DELS RECURSOS PROFESSIONALS SANITARIS DISPONIBLES  

Com s’organitza l’atenció individual i diària als residents. 
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El procés es força similar en les quatre RGM.  

Punt de partida habitual: els avisos puntuals dels gerocultors o del personal de la RGM  + 

demanda del resident o la família + planificació (en dos casos) > la infermera valora la situació ( 

± metge si es en el seu horari) > visita el resident, si cal > revisió de tractament, cures...  

A l’enllitat, se’l visita cada dia. 

No hi ha paper reservat a l’EAR. 

El temps mèdic es considera suficient. 

La periodicitat de la valoració nutricional i de la conciliació del tractament farmacolòigic sorpren: 

es relaten períodes semestrals (en dos casos). 

Un problema a considerar, en un cas, és la correspondència entre els horaris ‘socials’: esmorzar, 

dinar... i els horaris de medicació. 

Vacunes: vacunen en tots els casos els ES_RGM; subministra l’EAR. 

Amb els residents amb o sense deteriorament cognitiu amb limitació de la parla, com 

procediu pel que fa a la comunicació ?. Cap procediment específic ni alternatiu. 

Moments del dia o de la setmana sense la presència d’1 professional sanitari o no sanitari 

format sanitàriament. 

De 17:00 a 8:00 feiners. De 14:00 a 8:00 cap de setmana i festius. Llevat d’1 RG amb dotació 24 

hores d’infermeria i dos amb gerocultores acreditades. 

Disposeu de capacitat de reforç professional sanitari ? a banda de l’EAR. No. 

Cobertura de vacances, descansos, permisos / baixes de curta durada. Taula 2. 

Taula 2  F Layret P Guinardó J Miracle F Pienc 

Grup Professional Substitució vacances  

Directius 
Direcció No Sí No  RHS 

RHS No Sí No DIR  

Gerocultura 
Supervisor No Sí No  No 

Auxiliars Sí No Sí  No 

Psicosocial 

Treballador social No Sí No  No 

Terapeuta ocupacional No No No  No 

Educador social No No No  No 

Sanitari 

Psicòleg No No No  No 

Infermeria Sí Sí Sí Si  

Fisioteràpia No No No  No 

Metge No > EAR No No > EAR  Si 

Cuina Cuiners i auxiliars Sí Sí Sí  Si 
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Consergeria Recepció i telefonia Sí Sí Sí  Si 

Neteja Bugaderia i neteja Sí Sí Sí  Si 

Les RGM s’estan dos mesos/any descoberts sense metge i/o RHS. 

Dotació d’hores anuals i hores/plaça. Taula 3. 

 

Taula 3. Tot i no ser excessiva l’heterogeneïtat i la seva forquilla d’assignació sorprèn. 

La dotació del personal respecte de les característiques sanitàries del residents es inadequada i 

rígida. 

 

FORMACIÓ, EXPERIÈNCIA.Taula 4. 

Taula 4    Anys d’experiència 

Francesc Layret Descripció 
Format en 

Geriatria: si/no  

En l’atenció 
residencial 

En aquesta 
Residència 

Responsable higiènic sanitari Grau Inf no  4 2 

Metge Llic si  3 3 

Infermera* Grau Inf no  8 1 
      

    Anys d’experiència 

Parc Guinardó Descripció 
Format en 

Geriatria: si/no  

En l’atenció 
residencial 

En aquesta 
Residència 

Responsable higiènic sanitari DUI no  14 12 

Metge MF no  20 14 

Infermera* DUI no  - 10 
      

    Anys d’experiència 

Josep Miracle Descripció 
Format en 

Geriatria: si/no  

En l’atenció 
residencial 

En aquesta 
Residència 

Responsable higiènic sanitari DUI si  2 2 

Grup P ro fessio nal

P laces

Direcció 1.792 Plaça Atenció 1.792 Plaça Atenció 1.792 Plaça Atenció 2.688 Plaça Atenció

RHS 1.792 27 1.792 40 1.792 36 1.792 13

Supervisor 1.792 27 Directa 1.792 40 Directa 1.792 36 Directa 1.792 13 Directa

Auxiliars 40.560 615 H o res/ any 31460 699 H o res/ any 31.460 629 H o res/ any 88.530 646 H o res/ any

Treballador social 1.610 24 53.050 896 20 37.951 1.120 22 42.534 3.254 24 122.012

Terapeuta ocupacional 672 10 672 15 716 14 1.765 13

Educador social 1.120 17 672 15 850 17 3.530 26

Psicòleg 672 10 804 672 15 843 716 14 851 1.348 10 891

Infermeria 2.828 43 1.358 30 1.796 36 13.702 100

Fisioteràpia 1.344 20 1.390 31 1.792 36 4.443 32

M etge 660 10 627 14 500 10 1.856 14

Indirecta At indirecta At indirecta At indirecta

Cuina Cuiners i auxiliars 6.240 95 20.124 6.240 139 20.592 6.110 122 16.770 21.900 160 54.100

Consergeria Recepció i telefonia 4.368 66 H  /  plaça 4.732 105 H  /  plaça 4.368 87 H  /  plaça 4.380 32 H  /  plaça

Neteja Bugaderia i neteja 9.516 144 305 9.620 214 458 6.292 126 335 27.820 203 395

H o res /  plaça

F  P ienc

504566 137

H o res anuals

F  Layret P  Guinardó J M iracle

H o res /  plaça H o res /  plaça

Directius

Gerocultura

Psicosocial

Sanitari

H o res /  

plaça
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Metge Llic, MFAm si  9 9 

Infermera* No n'hi ha      
      

    Anys d’experiència 

Fort Pienc Descripció 
Format en 

Geriatria: si/no  

En l’atenció 
residencial 

En aquesta 
Residència 

Responsable higiènic sanitari DUI no  5 3 

Metge MF no      

Infermera* DUI no  diversa diversa 

La manca de formació en Geriatria sorprèn. 

Un metge treballa en una altra RG, un altre es metge d’Atenció primària, el tercer a temps 

complet en la seva RG i un altre únicament treball a a la RGM. 

Hi ha distància entre la vostra capacitat professional, les vostres tasques i funcions habituals i 

allò que poden/permeten els recursos del Centre (amb independència de l’horari laboral)?:  

En dos casos es respon si i en dos no. Amb utillatge i autoritzacions es reduiria. 

Què necessiteu per completar les vostres capacitats ? 

S’identifiquen: la disponibilitat d’ECG, l’autorització de canalitzacions venoses, l’agilitat en 

analítiques i radiologia, l’accès directe a especialitats mèdiques:psiquiatria, psicogeriatria. 

Teniu voluntaris sanitaris ?. no.  

Si acompanyants no sanitaris: Creu Roja (4 casos), Sant Egidi (1cas) pels trasllats a consultes 

externes. 

Coneixeu les sigles PIIC (no, si, si, si), PCC (si, si, si, si), MACA (si, si, si, si). En general, si. 

Participeu en algun Projecte/Pilot/experiència sanitària amb entitats externes ?: únicament 

en una Residència. Projectes encara no iniciats. 

Qui certifica les defuncions ? 

En horari mèdic, el metge; fora d’ell el metge de l’empresa funerària; en dos casos es disposa 

d’un Conveni (se’ns lliura únicament un). 

 

CIRCUIT DE MATERIAL SANITARI 

Bolquers. La gestió sanitària i administrativa es similar en les quatre RGM. 

En tres casos la du a terme la terapeuta ocupacional (en un, la infermera) + RHS > pauta > EAR > 

recepta > Oficina de Farmàcia. Servei directe des de la Farmàcia.  

Revisió: variable: quinzenal, trimestral. 

Es relata alguna incidència en el nombre bolquers assignats per resident. 
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Existeix un protocol d’educació i rehabilitació vesical en les quatre Residències. 

Sondes, cap problema. Baixa incidència. 

Tires reactives, cap problema. 

UTILLATGE SANITARI DISPONIBLE 

Pulsioximetre, sala rehabilitació, tensiòmetre, termòmetre, nebulitzador, aspirador de 

secrecions, matalasos antiescares, otoscopi, fonendoscopi, bascula, grues, camillas... 

CIRCUIT DE FARMÀCIA 

El contacte pel subministrament de fàrmacs amb una Farmàcia concreta l’efectua l’empresa 

gestora de la RGM directament sense que l’ES_RGM hi participi. 

Es comenta que la proximitat i l’accessibilitat de la Farmàcia es un valor positiu per l’assistència. 

Breu descripció 

El procés sanitari i administratiu es similar entre les Residències. La intermediació EAR ho facilita.  

La dispensació es fa mitjançant blíster individual robotitzat 

• Periodicitat de subministrament: setmanal, quinzenal 

• Problemes freqüents: inadaptació als canvis inferiors a la setmana (s’hi suma que 

recepta electrònica també ho genera) 

• Absència d’Informació sanitària: caducitat, lot, traçabilitat, EFG 

• Errades freqüents 

o en la composició; en un cas es xifra en un 10-12% dels blísters. 

o en l’assignació del resident receptor (ocasional) 

Obligen a la revisió individual sistemàtica dels bísters en tres RGM; elevat consum de 

temps professional. 

• El reciclatge dels blísters no emprats: defuncions, vacances, altes... es molt costòs; en 

conseqüència, un nombre elevat de fàrmacs es malbarata. 

Cap problema amb la trituració de comprimits. 

En situació urgent, hi ha subministrament directe i àgil des de l’Oficina de Farmàcia. 

Hi ha, en el moment de les entrevistes, deute de receptes amb l’Oficina de Farmàcia: no.  

Qui signa les receptes?: EAR, amb peridocitat diversa: setmanalment, quinzenal, trisetmanal; els 

ES_RGM ho prepara setmanalment. 

Qui subministra ?: Farmàcia Larrinaga (2), Farmàcia Bellamar (2) els seus webs no aporten 

informació rellevant al respecte. Ambdues associades a FedeFarma. 

Control de caducitats: si, a càrrec del RHS / infermeria. En el blíster no s’indica. 
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Control de mòrfics: si, custodiat a la Residència per part de la infermeria i/o RHS. 

Magatzem de farmàcia/farmaciola: si, per urgències i situacions inesperades. Reabastit 

informalment (EAR). 

Què necessiteu ? 

Resoldre els incidents associats a la medicació crònica i als canvis de tractament en períodes 

inferiors a una setmana: anul·lacions, acumulacions... 

Parametritzar el terminis de la conciliació dels tractaments amb l’EAR. 

Revisar el procés blísteratge. 

 

RELACIÓ SANITÀRIA AMB EL TERRITORI 

Amb els Centres / dispositius sanitaris de referència i primer nivell. Taula 5. 

Taula 5 
Sabeu quin 

és ? 
Coneixeu el ... ?. 

Metge Infermeria Altres 

Equip d’Atenció primària Si, 3 casos 
En un cas, si. Informalment. Atenció domiciliària 

d’Atenció primària 
No, 4 casos 

Equip d’Atenció 
residencial 

Si, 4 casos si si - 

PADES A travès EAR. Desconexien l’existència del PADES de 
continuïtat. 

Centre de Salut mental Si, 1 cas no no - 

Hospitalització a domicili Si, 1 cas - - - 

En tots els casos, és força millorable. 

Es constata la dependència dels EAR en aquest apartat. 

Hi teniu contactes amb regularitat ?: no 

En algun moment recent se us han presentat assistencialment: no 

Teniu alguna valoració a fer ?:  

• Infermeria, en un cas: aportaria seguretat; en dos casos el metge opina que el contacte 

regular seria útil per l’ES_RG. 

• Es valora la importància del contacte directe i àgil amb el CSMA 

• Es cuestiona la intermediació EAR en aquest casos i en els tràmits: demores. 

En algun moment heu tingut contacte amb l’Atenció domiciliària d’Atenció primària ?: no. 

Manteniu contactes periòdics amb la resta de Residències de titularitat municipal ? no 

Es relata el interès de treballar en comú. 
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Manteniu contactes periòdics amb la resta d’ES_RG de l’empresa Gestora ?: no 

Centres / dispositius de referència: segon nivell. Taula 6. 

Taula 6 Sabeu quin és ?.   Contacte ? 

CUAP Si, tres casos.  No 

PADES de continuïtat no Si, intermediat EAR 

ESIC no no 

Hospital si no 

SocioSanitari no no 

Es força millorable. 

Hi teniu relació amb regularitat ?: no 

En algun moment recent se us han presentat o hi heu anat, assistencialment: no 

Teniu alguna valoració a fer ?: no 

 

CONEIXEMENT 

PROTOCOLS/GUIES QUE ES FAN SERVIR  

Es descriuen en els documents individuals de cada RG. Cobreixin correctament l’aspecte. 

En les quatre RGM son protocols elaborats motu propio pel propis professionals de l’ES_RGM. 

La Direcció de dos RGM ham mostrat reticències en lliurar/mostrar els protiocls disponibles tot 

i ser de propietat municipal. 

El nombre protocols pot ser es excessiu. 

Protocol de mutiresistència bacteriana: no, en els quatre casos 

Protocol de disfàgia: si, en els quatre casos. No s’indiquen les escales emprades. 

Protocol de rehabilitació incontinència urinària ?: si, en els quatre casos 

Protocol i escala de valoració nutricional ?: si, escala MNA. 

La supervisió de la dieta i la valoració de l’estat nutricional dels residents és heterogènia i 

irregular (en un cas, es relata que es cada 6 mesos); revisada per RHS o infermeria.  

Protocol de peu diabètic ?: no, en els quatre casos 

 

ESCALES D’US HABITUAL  

Es descriuen en els documents individuals de cada RG. 
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SISTEMA D’INFORMACIÓ 

Gerisoft (1 cas), DomusVi (1 cas), Resiplus (2 casos). El nombre de migracions han estat 2: 

Layret i Parc del Guinardó. 

La valoració es heterogènia. 

Es relaten discrepàncies pel que fa a la utilitat d’accés a eCAP per part de l’ES_RGM. 
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DADES 

Les dades que indiquen, al parer de l’observador, una situació ¡alt impacte es marquen en vermell, les que podrían 

ser-ho en carbassa. 

Les dades EAR les proporciona la Direcció assistencial. Font: registre activitat programada EAR. 

Les dades deles ES_RGM les proprocionen ells mateixos. En ambdós casos, editades per l'observador. 

 

FOTOGRAFIA d’1 DIA  

 

 

Versió ES_RGM

# % # % # % # %

Nombre de places de la Residència 67 137 50

Nombre de residents 64 137 50

Residents absents

Ingressats a Hospital 2 3,1% 2 1,5% 2 4,0% #¡DIV/0!

ingressats a SocioSanitari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0!

Altre 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% #¡DIV/0!

Cronicitat

PCC n ####### n ####### 20 40,0% #¡DIV/0!

MACA n ####### n ####### 5 10,0% #¡DIV/0!

Diagnòstics específics

Salut mental 27 42,2% 0,0% 15 30,0% #¡DIV/0!

Demències 14 21,9% 0,0% 19 38,0% #¡DIV/0!

Enolisme 21 32,8% 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0!

Autonomia

Enllitats permanents 1 1,6% 4 2,9% 0 0,0% #¡DIV/0!

En contenció 1 1,6% 12 8,8% 0 0,0% #¡DIV/0!

Decúbit, pressió 3 4,7% 0 0,0% 1 2,0% #¡DIV/0!

Vascular 1 1,6% 1 0,7% 0 0,0% #¡DIV/0!

Peu diàbetic n ####### n ####### n ####### #¡DIV/0!

Motiu infecciós 0 0 1 0,7% 0 0 #¡DIV/0!

Trastorn de conducta 0 0 0 0 3 6,0% #¡DIV/0!

Enolisme 21 32,8% 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Ventilatori/respiratori 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Sondatge uretral 3 4,7% 1 0,7% 0 0 #¡DIV/0!

Nutrició parenteral 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Ostomia activa 3 4,7% 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Tractament no oral del dolor n ####### 5 3,6% 15 30,0% #¡DIV/0!

Atenció pal·liativa (final de vida)      2 3,1% 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Incapacitats legalment 16 25,0% 5 3,6% 5 10,0% #¡DIV/0!

Darreres voluntats explícites 0 0 1 0,7% 0 0 #¡DIV/0!

Limitació d’esforç terapèutic  0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

P Guinardó

10mai18

Decisions. residents

Dia del tall

Francesc Layret Fort Pienc J Miracle

3mai18 17mai18

Amb suport

Aïllats per

Escares, amb independència del grau
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DADES del primer trimestre de 2018 

INTENSITAT D’ATENCIÓ PLANIFICADA 

  

Dades no valorables. 

Versió EAR

Tall a 31 de març de 2018 de GERIATRICS # % # % # % # %

Nombre places/residents 67 137 50 45
Grup morbilitat ajustat 12,19 15,93 13,15 14,34

Necessitat assistencial + +++ ++ ++
Residents amb polimedicació 62 92,5% 33 24,1% 22 44,0% 25 55,6%

Mediana Barthel (CUM) 70 Moderat 15 Total 85 Moderat 55 Severa
Mediana Pfeiffer (CUM) 6,5 Moderat 1 Import 1 Import 9 Lleu

Pacients amb demència 19 28,4% 71 51,8% 14 29,17 13 28,9%
Pacients amb demència i IACE o memantina 4 21,1% 46 64,8% 6 42,9% 3 23,1%

Pacients PCC (acumulat) 19 28,4% 28 20,4% 21 42,0% 16 35,6%
Pacients MACA (acumulat) 3 4,5% 25 18,2% 4 8,0% 1 2,2%

Incidència cronicitat 22 32,8% 53 75,7% 25 35,7% 17 24,3%

Residents amb úlceres UPP 1 1,5% 6 4,4% --- --- 5 11,1%
Residents amb registre caigudes realitzat 10 14,9% 33 24,1% 18 36,0% 42 93,3%

Taxa fractures/100 R 5 7,5% 5 3,6% 2 4,0% 5 11,1%
Taxa caigudes/100 R 9 13,4% 36 26,3% 17 34,0% 15 33,3%

Taxa visites ACUT/100 R 16 23,9% --- --- 16 32,0% 2 4,4%
Taxa ingrés/100 R 10 14,9% 23 16,8% 13 26,0% 2 4,4%

Cobertura vacunal 32 47,8% 98 71,5% 31 62,0% 27 60,0%

Francesc Layret Fort Pienc Josep Miracle Parc Guinardó

Versió ES_RGM

... visites ... Planificades No planificades Planificades No planificades Planificades No planificades Planificades No planificades

Mèdiques 73 150 s/d s/d 208

Infermeria 334 440 s/d s/d

Responsable higiènic sanitari 57 260 s/d s/d

... accions tècniques ...

Mèdiques s/d s/d

Infermeria 505 s/d s/d

Responsable higiènic sanitari 153 99 s/d s/d

... visites ... Planificades Urgents Planificades Urgents Planificades Urgents Planificades Urgents

EAR 6 s/d s/d 36

Atenció primària s/d s/d 0

PADES s/d s/d 0

Hospitalització a domicili 3 0 3

Francesc Layret Fort Pienc Josep Miracle Parc Guinardó
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Dades no valorables. Elevada resolució telefònica. 

INTENSITAT D’ATENCIÓ URGENT  

 

Dades no valorables. 

 

Molt poca activitat. 

Nombre de ... 

 

Dades molt heterogènies. Cal avaluar-ho. 

Activitat programada. Versió EAR.

Promig diari (60 dies) 0,35 0,72 1,07 0,38

Promig per plaça 0,31 0,31 1,28 0,51

Visites presencials a la residència 7 33,3% 8 18,6% 10 15,6% 4 17,4%

Visites de seguiment presencials 7 33,3% 31 72,1% 37 57,8% 11 47,8%

Visites de seguiment telefònic 7 33,3% 4 9,3% 17 26,6% 8 34,8%

VGI conjunta a l’alta a la residència 2 7 0 1

Nova identificació de PCC 0 0 9 0

Nova identificació de MACA 0 0 4 0

Analítiques de control 6 29 5 7

Seguiment de TAO 6 0 5 2

Francesc Layret Fort Pienc Josep Miracle Parc Guinardó

Versió EAR. F Layret P Guinardó

TOTALS Consell sanitari ACDU Ambulància TOTALS Consell sanitari ACDU Ambulància

Feiner. Torn de matí. 9 9

Feiner. Torn de tarda. 3 3

Feiner. Torn de nit. 8 8

Festiu i cap de setmana. 7 7

J Miracle F Pienc

TOTALS Consell sanitari ACDU Ambulància TOTALS Consell sanitari ACDU Ambulància

Feiner. Torn de matí. 3

Feiner. Torn de tarda. 1 5

Feiner. Torn de nit. 3 4

Festiu i cap de setmana. 11

Resolució Resolució

Resolució Resolució

15

Activitat Atenció continuada. Versió EAR

Activitat total 30 49 27 45

Promig diari (90 dies) 0,33 0,54 0,30 0,50

Promig per plaça 0,43 0,36 0,54 1,00

Resolució a la residència 25 83,3% 48 98,0% 23 85,2% 4 8,9%

Derivacions a Servei Urgències Hospital 4 13,3% 1 2,0% 4 14,8% 0 0,0%

Derivacions a CUAP 1 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Francesc Layret Fort Pienc Josep Miracle Parc Guinardó

Dades EAR Places Caigudes
Caigudes / 

Plaça

F Layret 66 37 56,1%

P Guinardó #¡DIV/0!

J Miracle 50 49 98,0%

F Pienc 138 36 26,1%
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DERIVACIONS 

 

 

Dades heterogènies. 

Baix ús de CUAP. 

Nul ingrés a SocioSanitari.  

Dades EAR F Layret P Guinardó

TOTALS ... Hospital ... Intermèdia TOTALS ... Hospital ... Intermèdia

Urgències Hospital 25 25 0 Urgències Hospital

CUAP 4 CUAP

TOTAL URGENT >>> 29 Per dia (90) Per plaça (67) TOTAL URGENT >>> 0 Per dia (90) Per plaça (45)

Promig 0,32 0,43 Promig 0,00 0,00

CAP 4 CAP

Consultes externes 25 Consultes externes

CSMA 6 CSMA

Altres 8 Altres

TOTAL PROGRAMAT >>> 43 Per dia (60) Per plaça (67) TOTAL PROGRAMAT >>> 0 Per dia (60) Per plaça (45)

Promig 0,72 0,64 Promig 0,00 0,00

J Miracle F Pienc

TOTALS ... Hospital ... Intermèdia TOTALS ... Hospital ... Intermèdia

Urgències Hospital 24 16 Urgències Hospital 45 42 3

CUAP 4 1 CUAP 45 0 0

TOTAL URGENT >>> 28 Per dia (90) Per plaça (50) TOTAL URGENT >>> 90 Per dia (90) Per plaça (137)

Promig 0,31 0,56 Promig 1,00 0,66

CAP 1 CAP

Consulta externa 8 Consulta externa 0

CSMA 5 CSMA

Altres 3 Altres

TOTAL PROGRAMAT >>> 17 Per dia (60) Per plaça (50) TOTAL PROGRAMAT >>> 0 Per dia (90) Per plaça (137)

Promig 0,28 0,34 Promig 0,00 0,00

Van ingressar a ... Van ingressar a ...

Van ingressar a ... Van ingressar a ...
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Annex 1 

3.1 Serveis que es presten a la residència: 
  
a) Àrea assistencial i sanitària: Comprèn les activitats de la vida diària: atenció personal, higiene 
individual i actuacions de prevenció i contenció del deteriorament físic, cognitiu o social. Les activitats 
afavoriran l’autonomia i integració social, adaptant-se a les necessitats dels usuaris. 
 
3.2 Serveis complementaris.- L’adjudicatari es farà càrrec dels serveis complementaris de: 
 
- Podologia, gratuït per als residents. S’aplicaran els preus públics vigents aprovats per l’Ajuntament per 
ús del servei per a determinats col·lectius de gent gran del barri. Es preveu un servei mensual gratuït per 
resident. 
- Reflexologia, massoteràpia i quiromassatge, es comptabilitzarà per a cada residència un total de 3,5 
serveis gratuïts per usuari i any (amb prescripció mèdica o de fisioteràpia) a distribuir en funció de les 
necessitats dels residents. 
 

3.7.5 Protocols: 

Protocols 
d’obligat 
compliment 

3) Manipulació dels aliments. 
4) Acompanyament a la mort i defunció. 
6) Derivació a la xarxa sanitària. 
8) Actuacions i derivacions d’urgències sanitàries. 
10) Patologies cròniques dels residents. 
11) Protocol d’ús de contencions. 

 

3.7.10 Indicadors d’avaluació de qualitat 

Descripció L’Ajuntament ha elaborat un conjunt d’indicadors de qualitat per mesurar l’atenció de les 
residències. El centres els implementarà i presentaran els resultats anuals a l’Ajuntament. 

Enume-
ració 

... 
- Percentatge de residents amb seguiment mensual registrat de cada àrea professional. 
- Percentatge de residents amb valoració periòdica del risc nutricional. 
- Percentatge de residents amb tractament farmacològics i registre de l’administració. 
- Percentatge de residents amb problemes de salut mental o addiccions amb activitats 
periòdiques programades en el seu PIAI respecte al total de residents en situació de risc. 
- Percentatge de contencions amb seguiment col·legiat respecte de totes les contencions 
- Percentatge de residents amb diagnòstic NECPAL, respecte dels que han estat èxitus. 
- Percentatge de seguiment dels indicadors de riscos gerontològics (caigudes, lesions per 
pressió, incontinència i nutrició) semestralment. 
... 

 

3.9 Serveis 

3.9.1 Alimentació del resident 

Concepte L’adjudicatari subministrarà els àpats, atenent dietes, gustos, religions i garantint les condicions 
òptimes de salubritat i de qualitat dels aliments. L’alimentació ha de ser complerta i equilibrada, 
atractiva, variada. Hi ha d’haver una rotació de menús mínima cada quatre setmanes, i s’ha d’adaptar 
a l’època de l’any. S’oferiran menús alternatius: Normal, sense sal, baix en greix, laxant, diabètic, 
sense porc, celíacs, textures (masticació)... La programació de menús inclourà esmorzar i berenar 
(àpats complementaris) i dinar i sopar (Àpats principals). I haurà de tenir en compte moments 
d’hidratació entre el migdia i la mitja tarda. L’alimentació dels residents acomplirà la normativa vigent. 
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Objectius - Garantir la supervisió dels menús per personal sanitari especialitzat (dietista o RHS). 
- Disposar dels protocols de seguretat alimentària i fer les anàlisi bacteriològiques de àpats, 
superfícies, útils de cuina i mostres, segons normativa. 
- Programar els menús especials per celebrar les dates del calendari festiu. 
- Complir amb l’obligació de cuinar els aliments amb oli d’oliva, disposar d’oli d’oliva verge a les 
setrilleres s i servir diàriament amanida com a acompanyament opcional dels àpats. 

 

3.9.3 Medicació del resident 

Concepte Referent a l’administració dels fàrmacs prescrits pel metge de la residència o de l’Equip 
d’Atenció Residencial (EAR), en dosi i horari prescrits i amb higiene. L’adquisició del material 
farmacèutic i sanitari es farà mitjançant la xarxa sanitària pública. 

Caracterís-
tiques 

- El professional indicat per preparar i administrar la medicació serà l’infermer, supervisat 
pel responsable higiènic-sanitari o el metge del centre. 
- La medicació ha d’estar preparada en blisters, ben etiquetats i personalitzats. 
- S’informarà sempre als usuaris del medicament que prenen i per a què serveix, i a les 
seves famílies si s’escau. 
- Si no hi ha l’infermer en el moment d’administrar un fàrmac nou, s’anotarà en el registre: 
qui l’administra i el nom del professional que ho ordena. Sigui oral o per escrit. 
- Tota medicació administrada estarà enregistrada i signada pel professional. 
- En el registre s’anotaran les incidències o errors produïts durant l’administració del 
producte amb les possibles al·lèrgies de la persona usuària. 
- L’equip sanitari, amb supervisió del metge, disposarà d’un estoc de medicaments per tenir 
accés immediat. Aquests medicaments estaran protegits i seran vigents. 
- Les prescripcions verbals de medicaments han de quedar enregistrades en un màxim de 
48 hores i signades pel facultatiu que l’ha prescrit. 
- El personal no sanitari que administrarà medicació, rebrà la formació que els faculti. 
- La direcció ha de tenir identificats als professionals qualificats i autoritzats per a la 
prescripció de medicaments, exigint-los-hi la titulació que els acredita. 
- El centre tindrà un protocol de l’automedicació del resident. 
- El centre enregistrarà els medicaments que el resident porti al centre a l’ingrés. 
- Els productes de nutrició enteral o parenteral tenen la seva pròpia regulació. 

 
 

3.9.4 Higiene del resident 

Característi-
ques 

... 
- L’equip d’infermeria dirigirà la higiene d’usuaris enllitats, amb la freqüència que calgui. El 
resident ha d’estar sempre net i sec. 
- Les higienes permeten revisar la pell, constatar l’activitat física i parlar-li de coses 
quotidianes, per humanitzar i relaxar la feina. La temperatura ha de ser adequada.  
- Les higienes han d’acordar-se, en horari i ritme, amb el resident o la família. 

 
 

3.9.5 Promoció de l’autonomia i manteniment del resident 

Concepte Cal fer una valoració sistemàtica i periòdica de les activitats de la vida diària i de les 
capacitats cognitives del resident per ajustar objectius i activitats del PIAI.  

Escales de 
valoració 

Aquesta valoració es farà amb les escales de Barthel, de Katz, de Nosger, de la Creu Roja, 
l’escala de puntuació ràpida screeming, el Minimental i el test de Pfeiffer. L’aplicació de les 
escales s’ha de fer semestralment i els resultats es registraran al PIAI. 

Altres 
intervencions  

El centre disposarà de programes i procediments per recuperar la continència. 
L’adjudicatari garantirà que els auxiliars tinguin temps per fer les tasques, al ritme de cada 
resident. Només es farà allò que no pot fer l’usuari. 
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Es valorarà positivament que el resident surti sol al carrer. Si cal se’l dotarà de mitjans 
tecnològics mòbils per detectar-ne la ubicació en cas de pèrdua o desorientació. 

 

3.9.6 Rehabilitació del resident 

Concepte La valoració de les capacitats funcionals del resident, proposant-ne la rehabilitació d’aquelles, que 
per motius accidentals s’hagin perdut i ajudar a mantenir les capacitats que queden, i elaborar el 
programa individual d’atenció conjuntament amb el Terapeuta Ocupacional i la resta de l’equip 
multidisciplinari. 

Funcions Les funcions a mantenir son: 
      Funcions físiques. 
      Funcions per les AVD i AIVD. 
      Funcions cognitives. 

 

3.9.9 Programa de gestió del dolor i cura al final de la vida 

Descripció  El centre serà proactiu en l’atenció integral a les persones amb malalties avançades i pronòstic de 
vida limitat. La intenció va més enllà del tractament terminal pal·liatiu, i pretén anticipar les 
accions per dignificar el tractament de les situacions irreversibles (NECPAL). Es treballarà el 
tractament del dolor i el suport a acompanyants. 

Objectius - Tenir les situacions de malalties avançades valorades. 
- Adaptar els protocols d’atenció. 

Observacions Es tracta d’un model d’intervenció i caldrà estar atents a com es desenvolupa. 

 
 
3.10 Relació del personal de l’equipament 
 
a) Servei de responsable higiènic-sanitari (RHS): La residència disposarà d’un responsable higiènico-
sanitari amb titulació diplomat o graduat en infermeria. La funció de sots-direcció i de supervisió del RHS 
serà substituïda per vacances o baixes per la Direcció. Les funcions d’infermeria del RHS seran 
substituïdes per un altre infermer. Direcció i RHS no poden coincidir en la mateixa persona, d’acord amb 
el que estableix el Decret 284/1996 i pel Decret 176/2000. Les funcions del RHS són: 
- Accés dels residents a l’atenció sanitària, tots ells tindran assignat un metge de capçalera. 
- Correcta organització i administració de medicaments. 
- Supervisió dels menús i ajustament a les pautes d’alimentació de cadascun dels residents. 
- Actualització de les dades del document de control assistencial de cada resident. 
- Vigilància de les condicions higièniques de l’establiment, dels usuaris i del personal. 
- Supervisar i controlar tots els procediments terapèutics aplicables als usuaris. 
- Contribuir amb la direcció de l’establiment a la millora de la qualitat assistencial. 
- Proposar mesures per prevenir el deteriorament físic i psíquic dels usuaris i fer-ne el seguiment. 
- Participar en el disseny dels programes de formació continuada del personal del centre. 
 
c) Servei d’infermeria: El servei d’infermeria tindrà una presència mínima definida per a cada residència, 
que s’hauran de suplir en vacances o baixes. 
Les seves funcions són: 
- Promocionar la salut i la prevenció de la malaltia dels residents. 
- Valorar la persona a l’ingrés i elaborar el Pla d’Atenció d’Infermeria. 
- Preparar, distribuir, administrar i seguir la medicació i els tractaments prescrits pel metge. 
- Prendre les mesures d’atenció mèdica per alteració de l’estat de salut d’un usuari, en absència del 
metge, d’acord amb el protocol establert en el centre. 
- Oferir l’atenció, informació adient i suport a la persona i família en el procés de la mort. 
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- Establir la comunicació interna entre els torns de treball i registrar la informació per garantir la 
continuïtat de l’assistència diària. 
- Fer el control i seguiment de les sortides de les persones per visita mèdica (consultes externes i 
hospital) en coordinació amb la resta de l’equip. 
 
e) Servei de teràpia ocupacional tindrà una dedicació definida per a cada una de les residències, de 
dilluns a dissabte, les funcions més rellevants són: 
- Definir el programa d’intervenció de teràpia ocupacional dels usuaris; fer-ne la valoració, planificació, 
execució i avaluació. 
- Informar, orientar i assessorar la persona usuària o famílies, del programa d’intervenció. 
- Establir pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals (auto manteniment, productivitat i temps lliure) 
per prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals. 
- Reforçar, mantenir i millorar els dèficits sensoriomotrius, cognitius o psicosocials, mitjançant l’anàlisi i 
l’aplicació d’activitats seleccionades. 
- Valorar i adaptar les ajudes tècniques i adaptacions personals per a la màxima d’autonomia. 
- Facilitar la posició i control postural de cada usuari emplenant els registres corresponents als canvi 
postural. - Facilitar l’accessibilitat, prevenir els riscs de caigudes i la senyalització per compensar dèficits 
sensorials o cognitius. 
- Formar el personal assistencial en tècniques de teràpia ocupacional i orientar en les activitats dels 
usuaris. 
La substitució del terapeuta ocupacional en vacances, o baixes laborals curtes, la farà l’educador social. 
 
h) Servei de fisioteràpia tindrà una dedicació definida per a cada una de les residències, en jornada de 
dilluns a dissabte. Les funcions més rellevants són: 
- Fer la valoració de la persona usuària a l’ingrés diagnosticant i establint objectius terapèutics. 
- Aplicar els tractaments i les tècniques fisioterapèutiques, de manera individual o grupal. 
 -Revisar periòdicament l’estat funcional dels usuaris, fer l’avaluació dels objectius i dels tractaments 
aplicats i registra-ho en PIAI. 
- Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors...), i assessorar en al seva 
utilització de manera coordinada amb la resta de l’equip. 
- Valorar, dissenyar, fer, adaptar i seguir les ortesis amb el terapeuta ocupacional. 
- Elaborar les pautes d’adaptació a l’entorn de cada persona, tant en l’àmbit individual com comunitari, 
en col·laboració amb la resta de l’equip. 
- Assessorar, supervisar els gerocultor sobre tècniques fisioterapèutiques indicades o contraindicades, 
en coordinació amb infermeria. 
- Comprovar l’adequació i funcionament del mobiliari i aparells usats en la prestació dels serveis. 
- Atendre les demandes d’intervenció al personal del centre, a requeriment de la direcció. 
Aquest perfil professional, en vacances o baixes curtes, serà substituït per un altre fisioterapeuta. 
  
j) Servei mèdic: El servei es prestarà segons cada una de les residències, de dilluns i divendres, i les 
funcions més rellevants són: 
- Fer l'avaluació geriàtrica integral de la persona usària a l’ingrés i complimentar la història clínica i 
expedient assistencial, i fer-ne el seguiment. 
- Definir els objectius d'atenció mèdica i determinar el grau d'atenció dels usuaris. 
- Aplicar els programes de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses al centre, en 
col·laboració amb altres professionals de l'equip. 
- Prescriure els tractaments (farmacològic, de nutrició, contenció...) i indicar les mesures a adoptar 
segons les necessitats individuals. 
- Derivar la persona atesa al recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre a la residència i 
establir la coordinació per mantenir la continuïtat assistencial. 
- Elaborar els informes mèdics requerits en relació a l'estat de salut dels usuaris, així com els informes 
d’alta, si torna al domicili o canvi centre. 
- Assessorar el personal en allò que millori la qualitat de l’atenció prestada. 
- Informar la direcció del centre i el RHS de les circumstàncies que comportin risc per a la salut dels 
usuaris o treballadors. Assessorar en les mesures de prevenció o pal·liació d’efectes. 
Aquest professional serà substituït en vacances o baixes curtes, per la infermeria o EAR. 
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Fitxa tècnica 

Encàrrec. L’aproximació a les característiques de la tasca sanitària que es du a terme, per part 

dels seus ES_RGM, en les Residències geriàtriques municipals. 

Promotors:  Ajuntament de Barcelona i Consorci Sanitari de Barcelona. 

Abast i límits: aspectes rellevants de l’atenció sanitària dels residents situats en context 

residencial. No és una auditoria clínica. Les dades han estat proporcionades pels ES_RGM. 

Maig de 2018. 

Residències: Francesc Layret, Parc del Guinardó, Josep Miracle, Fort Pienc.  Inici: 26 d’abril de 

2018; finalització, 1 de juny de 2018. 

Mètode: dues entrevistes als professionals sanitaris de la Residència; la primera, 

semiestructurada sense preparació prèvia dels entrevistats i la segona de validació sobre el 

primer esborrany elaborat.  

Finalitzat el procés diagnòstic es lliura el document als participants a fi de que el validin 

telemàticament. 

Si cal la validació presencial o a petició de les parts pot convocar-se una sessió extra de treball. 

Les respostes s’anonimitzen. 

El document reflecteix allò relatat o aportat pels professionals entrevistats. 

L’agregat, la reunió anonimitzada. 

En tots els casos la direcció, la responsable higiènico sanitària (RHS), el infermer i el metge 

responen simultàniament. 

Limitació: no es lliuren als promotors els documents individual de cada RGM. 

Entrevistadors: un de l’Ajuntament de Barcelona i un del Consorci Sanitari de Barcelona. 

Productes:  

• Diagnòstic agregat de situació sanitària del conjunt de RGM 

• Diagnòstic de situació sanitària de cada Residència (se’ls lliura paricualrment) 

• Cartera de serveis dels ES_RGM  

• Resum executiu 


