
ProgramaRBCNPrograma de Transformació i millora sanitària 

de les Residències de Persones grans i de 

Persones amb diversitat funcional.

Comitè de Direcció de Residències de Barcelona, 8 abril de 2021

Comitè de Direcció del Consorci Sanitari de Barcelona, 14 abril de 2021
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Oficina de Residències 

de Barcelona

2a Jornada de Residències, 29 juny 2021

Context



L’oportunitat.
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Superada la Covid19 
en l’àmbit residencial 

per la vacunació 
plena...

...s’inicia la transformació 
de l’atenció sanitària i 
social sanitària a les 

Residències.
L’històric.

2020 2021

¡¡!!

OfRES, 1a fase
Brots
Mobilitat
Vacunació
Organització 1
Pla de contingència

OfRES, 2a fase
Organització 2
Pla funcional
Eixos tractors
Integralitat
Urgències

¡¡!!



Residència 
assistida

EAP

EqSanRES

Llar Residència

PADES
CSMA

PsicoGeriatria

Línia de continuïtat 
assistencial

Atenció 
intermèdia

Institucionalització
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Domicili 
habitual

Habitatge 
suport / serveis

EAP

Servei Social bàsic
SAD

SAUV
TeleAssistència

ATDOM

061

Centres de dia 
autònoms

Dispositius 
de protecció

Centres de 
dia integrat
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Motivació

La pandèmia ha aportat al mon residencial, de manera forçada en algun cas, un seguit de millores de gestió molt
dirigides a la Covid19 però perfectament aplicables al maneig ordinari de les Residències; no obstant, encara es
mantenen una part substancial de les mancances històriques.

ProgramaRBCN

Oportunitat

La inicial actuació d’urgència Covid19 ha generat, una experiència i un coneixement compartit que cal

capitalitzar que es projecta com una oportunitat de millora en l’atenció sanitària i social, integral i integrada,
adequada i adient, als/les persones residents. L’impuls no es pot perdre.

Intenció, visió

Ajudar les persones en el procés d’institucionalització; col·laborar amb les Direccions de les Residències en el
procés de transformació cap a l’atenció integrada i integral: sanitària, social, emocional, psicològica...;
participar activament en la coordinació dels sistemes de protecció sanitari i social.

Objectiu

Planificar, ordenar i avaluar l’atenció sanitària i socialsanitària a les persones residents des d’abans i durant la seva
institucionalització en condicions d’equitat amb la població general des d’una perspectiva ètica i de respecte als seus
drets per tal de potenciar o mantenir la seva autonomia i individualitat. Incloent les seves famílies i propers.
I vetllar, també, per la salut, la capacitació i la idoneïtat professional dels treballadors de Residències.



Objecte: La institucionalització.

Aquella situació que s’inicia amb l’entrada (ingrés) temporal o definitiva d’una persona per 
qualsevol motiu en un Centre residencial amb la necessitat derivada d’adaptar-se al seu règim 
de vida amb la possibilitat o la realitat de ser-ne depenent.
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Subjecte: Persona resident.

Aquella que viu de manera temporal o definitiva en un Centre residencial per a persones grans o

amb diversitat funcional. O que acut regularment a un centre de dia integrat.

INSTITUCIONALITZACIÓPREPARACIÓ HOTELERIA MOBILITAT

ProgramaRBCN

Les institucions referents 
identifiquen quatre etapes 

consecutives especificades a
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Institució: La Residència.

Unitat de convivència que ofereix habitatge permanent i atenció integral a un conjunt de persones que per la seva problemàtica

de salut, familiar, social o econòmica, així com per la seva limitada autonomia personal, no poden ser atesos en els seus domicilis

o en d’altres establiments similars i que hi fan vida en comu.

Una Residència es converteix en la llar/domicili d’1 persona quan hi ingressa.

La Residència es una unitat estable de convivència singular amb entitat pròpia pel que fa a l’atenció sanitària i
dirigida a un col·lectiu especial amb les següents característiques
• institucionalitzat per motius diversos
• perfils clínics, sanitaris i personals heterogenis i complexos
• necessitats diverses i canviants
• capacitat funcional limitada que incrementa i complica la seva cura.
I per la coexistència, en una part substancial de centres, d’un doble sistema de cobertura de salut: la de
/Salut i la dels propis operadors residencials.

Aquests Equips sanitaris de les Residències: metge, infermeria... seon claus per la transformació.



Model d’atenció sanitària

integrada a les persones que

viuen en centres Residencials

per a gent gran. Pla d’atenció

integrada social i sanitària, PAIS.

Inclou Farmàcia.

Mapa de processos residencials.

Model social de les Residències.

Proposta de les Delegades de

Salut a les Residències.

Sanitari Social

Instal·lacions
Hoteleria
Activitat
Accessibilitat
Condicions ambientals
Seguretat alimentària
...

Confort

Directiu
Tècnica
Ètica
TICs
Model organitzatiu
Formació continuada
Qualitat, seguretat i ètica

Governança i 

gestió
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Pilars
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Abast i límits

Residències assistides de persones grans i de persones 
amb diversitat funcional ingressades tant de manera  

definitiva com temporal.

Les fases de preparació a l’ingrés, la 
d’institucionalització i el final de vida.

Els pilars sanitari (i el social sanitari) i el governança i 
gestió de l’atenció residencial.
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