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EVOLUCIÓ DE LA INTEGRACIÓ ENTRE SERVEIS DE SALUT 
I RESIDÈNCIES

 Durant la pandèmia treball social ha representat el nexe d’unió 
entre pacients, professionals (del Centre de Salut i la Residència) i 
familiars.

 Aquest context de crisi marca un abans i un després en relació al 
sistema de coordinació entre els professionals dels diferents 
serveis.
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1. PRE COVID

o Coordinació puntual davant de 
casos molt concrets



o Gestió directa dels 

ingressos provinents de 

residència.

o Informació de l’evolució 

dels pacients tant a la 

residència com als 

familiars.

o Facilitació dels vincles 

entre pacients/famílies a 

través de la comunicació 

directa(videotrucades)

o Gestió a nivell de centre 

de les videotrucades entre 

els diferents professionals

o Informació dels èxitus

o Entrega de pertinences

o Coordinació del retorn a la 

Residència

2. COVID

Coordinació intensa i recíproca entre els serveis de Salut i Residències:



o Creació de grup de treball entre 
professionals de salut/residències: 
detecció de carències i aspectes a 
millorar en els diversos circuits per on es 
mou l’usuari/a d’aquests diversos serveis.

o Informe pre alta: Creació d’un informe 
conjunt entre professionals de l’àmbit 
salut i residències on es reculli tota la 
informació necessària a nivell social. 
Utilitat en casos de vulnerabilitat social 
a on els trasllats es realitzen de manera 
urgent. 

o Llistat de Residències de Barcelona: 
Document de treball essencial per a la 
coordinació entre serveis i professionals. 
Eina en constant actualització a on 
apareix tota la informació necessària 
pel treball diari (equip de treball social 
residencial, hospitals, atenció primària i 
atenció primària).

3. POST COVID

Establiment de circuïts de coordinació pels pacients amb destí d’alta a Residència degut a la 

necessitat detectada durant la època COVID de formalitzar els circuits d’informació



QUÈ HEM APRÈS?



GRÀCIES


