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CRIBRATGE PROFESSIONALS RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES DE BARCELONA 

RESUM EXECUTIU. TANCAMENT. Font Sharepoint. 

Univers inicial de treball (dades GIR): 9.339 treballadors (finalment, 9132) en 285 Residències 
en GIR (finalment, 272). Les diferències (13 i 207 respectivament) es deuen a centres tancats o 
sense activitat. 

• Tres Residències estaven en situació de brot actiu en el moment del cribratge (54 
treballadors). 

• Un Centre s’ha negat (22 treballadors). 

• Un total de 36 Residències, equivalents a 425 treballadors, han declinat participar per 
coincidència amb cribratges immediatament anteriors o posteriors duts a terme o 
planificats per Atenció primària. 

Univers final de treball: 232 Residències i 8631 treballadors 

 

Resultat: s’han cribrat 7189 professionals; 83,3 % del total possible. 

Nombre de TAR positius: 8, que representen un 0,11% del total de cribrats. 

 

REFLEXIÓ 1 

La informació de partida (GIR) i el procés d’assignació de Residència a Mutua (manual i ad hoc) 
ha estat causa de la major part de problemes operatius. 

RECOMANACIÓ 

Revisar la qualitat i l’actualització de les dades del GIR. Incloure-hi la dada: Mutua.  

 

REFLEXIÓ 2 

Un cert nombre de Residències van declinar participar en el cribratge per la proximitat d’un 
altre be en dies immediatament anteriors o en els posteriors per part d’Atenció primària.  

Malgrat la comunicació constant de l’Oficina amb Atenció primària, aquest aspecte es 
millorable; els canvis de data i de contingut i l’inici abrupte del procés col·labora en aqueta 
incidència. 

RECOMANACIÓ 

La planificació de propers cribratges d’aquestes característiques sha de ser estable. 

 

ALTRES 

L’Aparició no comunicada de TARCAT va generar confusió en alguns Centres residencials els 
darrers dies. 

El limitant del cribratge ha estat la impossibilitat de fragmentar el reactiu de disolució. 
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DADES 

Nombre de professionals que s'han fet la prova (TAR). 

  
Mutua  Suma de Residències cribrades 

Activa 985 

Asepeyo 1464 

Egarsat 448 

Fremap 715 

Intercomarcal 64 

MAZ 62 

MC Mutual 1842 

Umivale 179 

Unió de Mutues 188 

Universal 913 

Fraternidad 329 

Total general 7189 

Montañesa* 48 
 *professionals externs 
 
Nombre de positius detectats en aquestes residències. 
 

Mutua / Residència Nombre de positius 

Activa 1 

Los Olivos. Residencia tercera edad 1 

Egarsat 1 

Adegius Residencial 1 

MC Mutual 2 

Unió de Mutues 1 

Residencia Venero 1 

Universal 1 

Residència Municipal Fortpienc 1 

Fraternidad 2 

Institut del Desert de Sarrià (servei de llar residènci 2 

Total general 8 
 


