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“4 blocs”

Situacions de canvi a les residències i als EAPs

Fortaleses de la vinculació entre equips residencial i d’AP

Relació EAP-Equip residencial 

Cap a on anem
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o Col·laboració dintre del context complex de pandèmia amb l’EAR de
referencia amb l’entrada de nous professionals en un moment crític.

o Un plànol d’alta vulnerabilitat, en la que se’ns exigia uns coneixements
sanitaris i logístics que fins aleshores eren nous per nosaltres.

o Les residències som domicilis on conviuen persones molt grans amb
patologies complexes amb professionals d’àmbits diversos, sempre des d’una
esfera social. Entrada de l’àmbit sanitari en un recurs fins al moment, social.

o Suport de l’equip sanitari continu. La tasca de les infermeres de l ‘EAR
conjuntament amb la nostra DUI ha sigut impecable. Minimització dels
desplaçaments per controls o urgències garantint el contínuum
assistencial.

o Coordinació Equip EAR + equip sanitari del centre.

Situacions de canvi a la residència
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Situacions de canvi a l’EAP 

o Reorganització i increment de la plantilla de professionals des de
l’Atenció Primària

o Assignació de Metge i DUE de l’EAP a les persones residents i
assumpció de responsabilitats

o Coneixement per AP dels diferents rols professionals que conformen el
equips multidisciplinars que treballen a les residències

o Integració dels professionals de l’EAP a l’equip sanitari multidisciplinar
de la residència amb treball col·laboratiu

o Aprenentatge del funcionament sector residencial i de l’expertesa del
mateix
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o Visualització de l’heterogeneïtat dels centres residencials

o Tipus de centre i regulació diferenciada

o Ratios de professionals. Dedicació horària segons el rol professional

o Tamany de les residències i funcionament diferenciat 

o Coneixement del pes de les famílies dels residents per la relació contractual 
que suposa el dispositiu residencial

o Coneixement del document PIAI (Pla Individualitzat d’Atenció Integral)

o Coneixement del perfil de complexitat de les persones usuàries de les 
residències

Situacions de canvi a l’EAP 
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Fortaleses de la vinculació entre equips

o Afavoriment de l’entada de l’ECAP a les residències com a mitjà de 
comunicació entre els dos equips.

o Provisió de la continuïtat de cures i de recursos socio-sanitaris, si s’escau, en 
base a l’atenció individualitzada centrada en la persona de la mateixa forma 
que en el pacient geriàtric, fràgil inclòs en el programa ATDOM i/o 
PCC/MACA

o Revisió sistemàtica de la prescripció (criteris Start-Stop) i reducció de la 
polimedicació

o El document PAV (Pla d’atenció i vida) molt més centrat en la persona i que 
te en compte esferes fins ara no contemplades, com ara els desitjos, somnis 
i preferències

o El document PIIC (Pla d’intervenció  Individualitzat i Compartit) en 
PCC/MACA
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Relació EAP-Equip residencial 

o Coneixement i respecte mutu de l’àmbit de treball de cada equip i dels rols
professionals.

o L’equip residencial com a professionals referents del resident i responsable
de la interrelació amb les famílies.

o Treball de l’AP a les residències: “Estar informat” “Donar suport”. (“Ésser
referent” atenció 7x24x365).

o Necessitat de consensuar circuits/protocols de seguiment conjunt EAP-ER

o Implementar l’ECAP residencial com a via de comunicació ER-EAP, assumint
que no és una eina pròpia de l’àmbit residencial i té mancances.

o Gestió d’expectatives de les residències respecte a l’entrada de l’atenció
primària a les residències.
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Cap a on anem?

o Model d’atenció residencial basat en el Pla d’atenció Integrada Social i
Sanitària (PAISS) 2020-22

(Instrument estratègic responsable de promoure a Catalunya la creació d’un
ecosistema d’atenció integrada social i sanitària)
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(Centre de l’ecosistema (Persona que viu a residència)

1. Primera corona (Família o individus amb estrets llaços personals)

2. Segona corona de proximitat (Metge/ssa de la residència,

Infermer/a de la residència, Equip d’atenció Primària, Farmacèutic/a)

3.Tercera corona de proximitat (Treballador/a social, Psicòleg, Auxiliars

de geriatria, Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional, Animador/a

sociocultural i/o Educador social, Servei de farmàcia)

4. Quarta corona de proximitat (Atenció hospitalària, Atenció

sociosanitària –convalescència, hospitals de dia sociosanitaris, llarga

estada, unitat de subaguts-, Equips de suport (PADES, EARs, HAD, 061

CatSalut Respon)

5. Quinta corona. Institucions públiques encarregades de la

planificació dels serveis d’atenció sanitària i social (Departament de

Salut, Departament de treball, afers socials i família)
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