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Millora de la continuïtat de l’atenció entre EAP i professionals de
les residències geriàtriques de Castelldefels
Alba Brugués i Brugués - abrugues@casap.cat

Introducció
El nostre EAP dóna servei a uns 900 pacients en 22 residències geriàtriques. La mitja
d’edat dels pacients ingressats és molt elevada, amb força complicacions vinculades
amb la complexitat de la seva situació, amb deteriorament cognitiu i amb allitament. Hem
identificat força punts de millora i hem plantejat una estratègia per millorar la continuïtat,
augmentant l'accessibilitat al nostre servei i reduint derivacions inadequades.
Objectius
 Millorar l’atenció al pacient crònic complex
mitjançant formació als professionals de les
residències geriàtriques de Castelldefels
 Augmentar els coneixements als cuidadors sobre
la malaltia i prevenció de complicacions
 Facilitar la coordinació entre les residències, l’EAP
Can Bou i CUAP Castelldefels
 Reduir les derivacions innecessàries als serveis
d’urgències
Material i mètodes
Hem establert circuits entre residències, CUAP i l’EAP i fet formació per les infermeres
referents. S’han identificat pacients crònics complexes i necessitats. S’han impartit 9
tallers (de 2 h/cadascun) a les infermeres, auxiliars d’infermeria i cuidadores, a càrrec de
les infermeres de l’EAP i del CUAP: prevenció i cura de nafres, embenats i
immobilitzacions, cura del peu en pacient amb DM, ús d’inhaladors i cura de pacient amb
MPOC, sutures, actuació davant d’urgències i cura de pacients amb Insuficiència
Cardíaca.
Resultats
 Formació en curs a 60 professionals que voluntàriament s’han inscrit als tallers, dels
quals es farà anàlisi de coneixements, satisfacció i idoneïtat dels continguts
 Posteriorment es farà un comparatiu interanual de les derivacions a dispositius a
CUAP i a Hospital de Viladecans
Conclusions impacte en els objectius del Pla de salut
L’Atenció Primària ha de portar el lideratge a l’atenció comunitària incloent a tots els
pacients ingressats a residències.
La formació interdisciplinar és una bona eina per millorar l’atenció als pacients crònics
complexes.
Organitza:

http://experienciespladesalut.canalsalut.cat

