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Descripció de les 
residències



Àmbit d’actuació de 
l’EAP Dreta de l’Eixample

Nombre de places: 721
Ocupació actual: 617 
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Mitjana de professionals



OxígenNebulitzadors

12
residències
no disposen

16
residències
si disposen

23
residències
no disposen

5
residències
si disposen



Descripció de 
l’usuari ingressat 
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Pacients amb malaltia
crònica en 1 sistema

Pacients amb malaltia
crònica en 2o 3 sistemes

Pacients amb malaltia
crònica en 4 o més
sistemes sistema

Pacients amb neoplàsies

Segons el GMA

Ocupació actual 617



4
Persones amb malaltia 
crònica en 1 sistema amb 
complexitat > 4

17
Persones amb malaltia 
crònica en 2 o 3 sistemes 
amb complexitat > 4

151
Persones amb malaltia 
crònica en 4 o més 
sistemes >4

1
Persones amb neoplàsia >4

Si a més afegim complexitat, ens trobem que: 

173 estan per sobre de complexitat >4

369 pacients tenen més d’una malaltia crònica i complexitat > 3



Complexitat

Malalt crònic 
complex



Malalt amb multimorbiditat greu, amb malaltia d'un o més sistemes amb 
claudicació d'aquest o de l'òrgan específic. Malalts amb trastorn mental greu, 
esquizofrènia i disfunció intel·lectual amb trastorn de conducta. Demència 
evolucionada.

Descompensacions freqüents sense un patró característic que requereixen 
atenció urgent i hospitalització. Adaptació constant de la intensitat de 
l'atenció.

Diferents professionals intervenen en la seva assistència

Polifarmàcia

Fragilitat

Alta probabilitat de davallada

Síndromes geriàtrics de nova aparició

Situacions psicosocials adverses



Reptes



Formació de les 
gerocultores

Rotació freqüent 
de gerocultores, 
infermera i 
metge

Empoderament
de les 
gerocultores

Variabilitat 
d'estructura i de 
l'equip.



Paper de l'assistència 
intermèdia



Referent sociosanitari

Urgències hospitalàries Hospital sociosanitari

Malalt 
descompensat



Dificultats



No tots els metges i infermeres contractualment estan localitzats les 
24 hores. Per tant, no poden ser interlocutors.  Paper 061?

Dificultat de connectar amb referent per problemes de connexió 
que es van resoldre de seguida

Aparició nou brot de casos COVID amb la manca de disponibilitat 
de llits. Recursos escassos per aquesta finalitat



GRÀCIES


