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L’actual pandèmia COVID19 ha impactat en el necessari procés de renovació de l’estratègia sanitària
i social per poder atendre les necessitats de les persones en centres residencials, amb un perfil més
envellit, més complex, més fràgil, amb més cronicitat, pal·liació i depedència, com a garantia de la
cobertura de les necessitats i del reconeixent de les persones que viuen en entorns residencials com
a ciutadans de ple dret. L’actual escenari ha reforçat aquesta necessitat amb una actuació conjunta i
integrada d’alta intensitat per part de agents sanitaris del territori, especialment Atenció Primària, i
els equips propis sanitaris i assistencials dels centres.

Introducció

Conclusions

La coordinació efectiva dels EAP i els equips sanitaris i
assistencials de les residències són l’eix vertebrador per una
atenció exitosa, donant garantia d’una resposta sanitària
complerta i global a la realitat complexa de les persones
ateses i garantint els seus drets i dignitat com a ciutadà
accedint a tots els nivells sanitaris, assistencials i socials del
territori.

Resultats i experiències

Propostes de transformació

Treballar integrant efectivament els serveis sanitaris des dels
EAP i equips propis dels centres residencials a partir una
cartera de serveis comuna mitjançant el reconeixement i
adequació dels rols dels professionals així com de sistemes
d’informació digitals compartits (eCAP), farmàcia i
coordinant-se territorialment amb tots els agents implicats
(COR).

Objectius

Establir un model de treball entre els EAP de referència i els centres residencials que sigui equitatiu, segur i proper garantint la
qualitat i la continuïtat assistencial per respondre de manera integrada i centrada en la persona a les necessitats sanitàries, els
valors i preferències de les persones que hi viuen.

Perfil persones ingressades residències. PAISS 2019. 

Metodologia

Establir una Cartera de Serveis compartida

Establir procediments i criteris compartits

Implementar una dinàmica de treball.

• Configurar Equips de Residència
i circuits específics d’atenció en els EAP.

• Potenciar la figura del RHS de les residències.
• Acompanyament EAP en el dia a dia i generar

relació de confiança.
• Revisió de la prescripció i Integració farmàcia de

l’EAP a les residències
• Suport formatiu des dels EAP
• Integració Farmàcia AP

Desenvolupar nous recursos i capacitat de resposta
adaptades característiques del territori.

Diverses experiències en el territori                 
(ex. l’Equip de Residències de CAP Vallplasa

des de 2003) indiquen en aquest sentit que:

• Millora de l’atenció als pacients
residencials, l’evolució de patologies, la
detecció precoç i la prevenció (VGI_?).

• Hi ha una milloria en la participació, satisfacció i
comunicació entre els EAP i centres.

• Millora de la percepció de treball en xarxa i de
suport als equips.

• Establir protocols i criteris comuns de manera
efectiva.

• Es potencia el paper i rellevància dels equips
sanitaris dels centres.

• Millora en la prescripció i gestió farmacològica
dels centres.


