
Cóm s’ha de transformar cada àmbit d’atenció en un nou escenari 
d’atenció integrada sanitari i social en l’entorn domiciliari

Integració de serveis com a requisit per ser més efectius

Pepi Estany Almirall 
EAP Artesa de Segre 

AP Lleida



Territorials:
Dispersió 378,2 km2, nucli de població a 20 km del CAP.
55 km de l’hospital, 30 km de CAP II, sense/poc transport públic

Demogràfics:
23% de >65 anys,  12,5% de majors de 75 anys (CAT: 19,23% i 9,5%)

Socio-sanitaris:
Poca disponibilitat de recursos: SAD, teleassistència, teràpia ocupacional, fisioteràpia,...
Una residencia de 32 usuaris, municipal de gestió privada
No hi ha centre de dia.  No arriba hospitalització domicili, PADES?, SEM?

Manca de suport familiar i social:
Persones grans que viuen soles o amb cuidador de la mateixa edat/condició
Habitatges poc adaptats – barreres arquitectòniques
Familiars lluny de casa, associacions de malalts/familiars no arriben, ...

Per què prioritzem millorar l'organització d'ATDOM?

30 NUCLIS

Necessitat sentida pels professionals que identifiquen factors:



Estructura de l’equip i com l’organitzem

1995

• 4 inferm

• 4 metges

• 2 Gis

2010

• 4  inferm

• 4 metges

• 2 GIS

• 1/2 T.  social 

2013

• 4 inferm

• 4 metges

• 2 GIS

• 1/2 T. social 

2020 - 2022

• 5 inferm

• 3 metges

• 3 GIS

• 1 T. Social

• 1 TCAI 

ATDOM 

Cada UBA fa els 
seus a última hora 
jornada

ATDOM
2 infermeres,  
2 dies /set
Suport: 
Metge família/ T. 
social

ATDOM
2 infermeres
1 metge,
3 dies /set
Suport:
1 T.  social

ATDOM
2 infermeres
1 metge
3 dies /set
Suport 1 T.  Social
Programa prevent
1 T. Social
1 TCAI



Com comencem? 

➢ Organització de l’equip. (7x24)

➢ Programa d’ATDOM.

➢ Revisar els tractaments crònics.  

➢ Revisar les farmacioles.

➢ Analitzar els registres. 

➢ Coordinació amb altres nivells assistencials.

➢ Coordinació serveis socials (CCN).

➢ Programa d’atenció a familiars i cuidadors.

➢ Enquesta IEXPAC (2017).

➢ Uns 75 usuaris ATDOM. 

➢ Moren 38 usuaris, 30 a casa (78,94%).

➢ Mitjana de 27 visites/any per a cada pacient. 

Disminució de 3.11 visites/any.

➢ Derivacions: 119 (2010), 47 (2011) i 19 (2012).

➢ Polimedicats 2010: 10 x pers, 2012: 6,9 x pers. 

➢ Taxa d’urgencies hospitalaries i 

d’hospitalitzacions evitables dels més baixos.  

Anàlisi 3 anys



Atenció als cuidadors informals

Certificat d’aprofitament

En/Na…..............................................

Ha finalitzat satisfactoriament el curs 

Cuidem als cuidadors

adreçat a cuidadors i cuidadores no professionals de 
persones en situació de dependència, 

realitzat del 01/09/2011 a 01/12/2011 
amb una durada de 26 hores 

Activitat acreditada: 
Departament d’acció Social i Ciutadania 

Desembre 2011

Certificat d’aprofitament

En/Na…..............................................

Ha finalitzat satisfactoriament el curs 

Cuidem als cuidadors

adreçat a cuidadors i cuidadores no professionals de 
persones en situació de dependència, 

realitzat del 01/09/2011 a 01/12/2011 
amb una durada de 26 hores 

Activitat acreditada: 
Departament d’acció Social i Ciutadania 

Desembre 2011

91 86

43

86
74 69

86 86 82

%

IEXPAC - 17
87 enques.
54% resp. 



6

6

❑Millora organitzativa, optimització professionals

❑ Disminució demanda urgent dels pacients ATDOM

❑Millora en conciliació terapèutica, disminució 

polimedicació i contenció de  despesa farmacèutica

❑ Disminució taxa ingressos hospitalaris

❑ En fases avançades de la vida, atenció basada en la 

cura i l'acompanyament, tant tècnic com humà.

❑ Satisfacció dels usuaris i reconeixement social

❑ Disposar de  cuidadors preparats i formats, poder-

los orientar i oferir el suport que requereix cada cas. 

❑ Tenen un referent professional per contactar

Fortaleses Dificultats

❑ Quilometratge, des de  2014  tenim cotxe

❑ Manca de serveis: SAD, fisioterapeuta, centre de 

dia, terapeutes ocupacionals...

❑ Manca de recursos associacions, socials,...

❑ Connexions: dificultat en introducció de dades 

des del domicili  e-Cap VPN

❑ Indicadors, dificultats per obtenir-los

❑ Dificultats per a fer avaluacions

❑ Incorporació de professionals amb diferent 

sensibilitat



Dades i propostes actuals

Projecte enlloc com a casa

> 75 anys que viuen sols. 

Avaluació de necessitats

No 
necessitats

Necessitat   
de recurs

Necessitat 
ATDOM/ 

residencia

T. Social

TCAI

Prescripció 
social: 

activitats/ 
grupals

Cerca del 
recurs 

adient: SAD, 
teleassist....

Ingrés 
programa o  

centre

ABS ICS

CONFIANÇA   - no sabem mesurar-ho -

Percentatge de pacients visitats en els últims 
12 mesos per Infermeria  

94,5 90,4

Percentatge de pacients visitats en els últims 
12 mesos per MFiC

80,8 65,8

Percentatge pacients PCC 86,3 54,7

Percentatge pacients PCC amb PIIC amb 
registre de recomanacions

96,6 82,6

Prevalença d'UPP 5,4 7,89

Polifarmàcia >10 fàrmacs 1,3 11,4

Polifarmàcia >8 fàrmacs 8,2 22,8



+ VALOR = Canviar la visió de la

medicalització, cap a la importància de

l’atenció integral del malalt i la família, en

funció de patologia de base, de la qualitat i

l’esperança de vida.


