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1. INTRODUCCIÓ 

 
Catalunya disposa d’un model d’atenció sociosanitària amb una concepció global de la 
persona, un enfocament integral i basat en la multidisciplinàrietat i una dimensió 
interdepartamental. El model actual és el resultat de les actuacions realitzades al llarg 
de 20 anys, iniciades per fer front a l’envelliment de la població i en el marc del procés 
de la reconversió de la xarxa tradicional d’atenció hospitalària. 
 
La cartera de serveis sociosanitaris compta amb serveis d’hospitalització (llarga estada i 
mitja estada, amb convalescència i cures pal·liatives), serveis d’atenció diürna 
ambulatòria (hospitals de dia i equips d’atenció integral ambulatòria) i equips de 
valoració i suport (UFISS i PADES) 
 
Actualment, el desenvolupament del programa de prevenció i atenció a la cronicitat i 
del Pla de Salut 2011-2015 ofereix l’oportunitat d’estendre el model sociosanitari, amb 
la seva expertesa en l’atenció integral i interdisciplinar, a altres línies assistencials, així 
com adequar la xarxa de recursos sociosanitaris actual a les necessitats sanitàries 
detectades en aquest nou marc. El sector sociosanitari per tant evoluciona cap a 
l’atenció intermèdia, definida com un ventall de serveis integrats per promoure una 
recuperació més ràpida de la malaltia, prevenir l’ingrés innecessari en l’hospital d’aguts, 
prevenir l’internament prematur a la llarga estada, facilitar l’alta hospitalària puntual i 
maximitzar l’autonomia del pacient. En l’atenció intermèdia s’engloben les unitats de 
convalescència, la mitja estada polivalent i les unitats de postaguts i subaguts. 
 
Cal consolidar les noves línees dels serveis sociosanitaris. I a la vegada en el marc del pla 
de salut 2016-2020 han de ser l’eix que faciliti la integració dels serveis de salut i socials 
d’acord amb el desenvolupament del PIAISS. 
 
En aquest nou marc de serveis sociosanitaris, el document actual té com a objectiu 
plasmar l’actual catàleg de recursos sociosanitaris de l’Àrea de Gestió Assistencial del 
Barcelonès Nord i Baix Maresme, així com definir els fluxos sociosanitaris al territori i els 
criteris d’ingrés a les unitats d’hospitalització. 
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2. ANÀLISIS POBLACIONAL 
 
L’Àrea de Gestió Assistencial del Barcelonès Nord i Baix Maresme esta formada pels 
següents municipis segons es mostra al mapa: 

 
Esta formada per 13 Àrees Bàsiques de Salut, tal i com es mostra a la següent taula. 

Nom ABS EP 0-14 15-64 ≥65 total 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 1 ICS 3.362 14.365 4.558 22.285 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 2 ICS 2.313 9.785 2.886 14.984 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 3 ICS 3.082 12.341 4.049 19.472 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 4 ICS 3.111 14.344 5.213 22.668 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 5 ICS 3.495 13.648 3.305 20.448 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 6 ICS 3.568 14.058 2.970 20.596 

BADALONA 1 BSA 1.872 7.336 2.440 11.648 

BADALONA 2 ICS 2.010 10.081 3.615 15.706 

BADALONA 3 BSA 3.196 13.103 3.557 19.856 

BADALONA 4 ICS 1.856 7.663 2.509 12.028 

BADALONA 5 ICS 3.466 13.072 2.596 19.134 

BADALONA 6 ICS 3.455 16.230 4.830 24.515 

BADALONA 7A ICS 3.033 12.493 3.362 18.888 

BADALONA 7B ICS 3.338 12.717 3.004 19.059 

BADALONA 8 ICS 2.078 10.614 2.631 15.323 

BADALONA 9 BSA 3.017 12.705 2.865 18.587 

BADALONA 10 BSA 1.515 6.199 2.147 9.861 

BADALONA 11 ICS 4.199 15.699 3.079 22.977 

BADALONA 12 BSA 1.636 7.607 2.349 11.592 

SANT ADRIÀ DE BESÒS 1 ICS 3.298 13.510 3.728 20.536 

MONTGAT BSA 3.376 12.757 2.954 19.087 

EL MASNOU - ALELLA ICS 3.646 15.499 4.488 23.633 

OCATA-TEIÀ ICS 2.141 9.465 2.635 14.241 

TOTAL BARCELONÈS NORD i BAIX MARESME   66.063 275.291 75.770 417.124 

Font d’informació: RCA 2016 
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En el territori hi ha tres hospitals d’aguts: 

 Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet. 

 Hospital Municipal de Badalona (BSA). 

 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Nivell III) 

I dos Hospitals Monogràfics: 

 Institut GUTTMANN. 

 Institut Català d’Oncologia Badalona 

Tanmateix al territori també hi ha un Centre Monogràfic de Salut Mental, els Centres 
Assistencials Emili Mira, on s’atenen les urgències psiquiàtriques del territori i es 
realitzen els ingressos de salut mental. 

La presència d’aquests centres d’aguts en el territori condiciona la demanda als 
dispositius d’atenció sociosanitària. 

Cada hospital té més d’un centre sociosanitari per fer les derivacions, tal i com es 
mostra al següent quadre:  

  HGTiP HMB FHES ICO INSTITUT 
GUTTMANN 

AP 

CSS EL CARME LLE X X X X X X 

CV X X X X  x 

CP X X X X  X 

SUB X X  X  X 

CSS CAN TORRAS LLE X  X x X X 

CV X x X x  x 

FHES MEP   X    

CAEM LLE  X x X  x X 

CV  X x X   X 
Llegenda:  

X derivacions molt freqüents  

x derivacions poc  freqüents
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3. CARTERA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS i CRITERIS D’INGRÉS 
 

4. Recursos d’Internament 
 

a.  Llarga Estada 
 
La llarga estada ofereix atenció continuada a persones amb malalties cròniques amb 
diferents nivells de dependència i/o complexitat que no poden ser ateses en el seu 
domicili habitual.  
 
Els objectius terapèutics són el manteniment funcional, el control de símptomes i la 
millora de la qualitat de vida i el retorn a domicili. 
 
No es un recurs substitutori del domicili i en cap cas es un recurs que es pugui utilitzar a 
l’espera de resoldre una problemàtica social. (Tot i que les dificultats per accedir a 
recursos residencials fan que aquesta situació es pugui donar en alguns casos 
excepcionals en el moment actual).  
 
Els pacients tributaris d’ingressar en aquesta línea assistencial son aquells en que el 
pronòstic de recuperació i/o estabilització es preveu superior als 45 dies  
 
La tendència de la línia de Llarga Estada, en els últims anys ha estat d’un increment 
d’accessibilitat i de la rotació de places. 
 
 
Criteris d’ingrés a les unitats de Llarga Estada: 
 

 Pacients d’atenció continuada mèdica i d’infermeria i moltes vegades amb grans 
dependències, que per diverses raons no poden ser atesos a domicili o residència 
social 

 Malalts que requereixen cures complexes com per exemple a nivell 
d’alimentació, de la pell, ostomies de difícil maneig o mediació intravenosa 
freqüent. 

 Pacients MACA amb dificultat de maneig a domicili o residència . 

 Pacients estables clínicament, amb grans discapacitats però amb possibilitat de 
millora de la situació funcional a mig o llarg termini o amb necessitat de cures 
intermèdies abans de ser alta a domicili. 
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 La Llarga Estada Psicogeriàtrica es un dispositiu amb els mateixos objectius de la 
llarga estada però específic per l’atenció de pacients amb demència o 
deteriorament cognitiu 

 
 

b.  Atenció intermèdia (convalescència / Mitja Estada polivalent / i 
Subaguts) 

 
L’atenció intermèdia es definida com un ventall de serveis integrats per promoure la 
recuperació d’un procés agut i/o amb pèrdua d’autonomia potencialment recuperable, 
prevenir l’ingrés innecessari en un hospital d’aguts i internament prematur de llarga 
durada, facilitar l’alta hospitalària puntual i maximitzar l’autonomia dels pacients. 
 
Les unitats de convalescència estan destinades a persones amb malalties que es troben 
en fase de recuperació d’un procés agut i/o amb pèrdua d’autonomia potencialment 
recuperable. L’objectiu fonamental és l’avaluació, l’estabilització clínica, rehabilitació 
integral i finalment el retorn al seu entorn habitual. 
 
Criteris d’ingrés a les unitats de convalescència: 
 

 Persones que després d’una malaltia aguda presenten una pèrdua d’autonomia 
potencialment reversible (fractures, AVC, cirurgia...) 

 Pacient geriàtric fràgil, amb deteriorament funcional moderat o greu de curta 
evolució que pot tenir síndromes geriàtrics com depressió, caigudes, 
incontinència i que pot ser subsidiari d’ingrés en aquest recurs per avaluació 
geriàtrica i rehabilitació. 

 Pacients amb malalties agudes o cròniques reaguditzades que a l’alta hospitalària 
precisen continuar el tractament en l’àmbit sociosanitari abans d’anar a domicili 
o bé que requereixen cures complexes que no es poden dur a terme 
ambulatòriament. 

 La Mitja Estada Psicogeriàtrica es un dispositiu específic per l’atenció de 
pacients amb demència o deteriorament cognitiu que precisen un ingrés de 
curta durada  (també es preveu inferior als 45 dies) amb els següents objectius: 

- Avaluació, diagnòstic i/o ajustament de tractament 
- Abordatge i tractament de trastorns del comportament 
- Convalescència i Rehabilitació de diferents processos mèdics o quirúrgics. 
- Situació de crisi familiar greu i urgent   

 
En el territori la Unitat de referència es al Centre Assistencial Emili Mira. 
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La Mitja Estada Polivalent esta destinada a l’atenció de convalescència i/o cures 
pal·liatives, de forma indistinta, depenent de les necessitats dels pacients, en unitats 
que per la seva dimensió i criteris de planificació no poden realitzar aquesta activitat de 
manera específica. 
 
Els pacients tributaris d’ingressar en aquesta línea assistencial son aquells en que el 
pronòstic de recuperació i/o estabilització es preveu inferior als 45 dies. 
 
En cap cas l’existència de problemàtica social ha de condicionar el ingrés en aquestes 
unitats. 

Les unitats de Subaguts són una alternativa a l’hospitalització convencional en pacients 
seleccionats que requereixen una atenció centrada en les seves necessitats més enllà de 
la gestió de la malaltia.  La procedència ha de ser necessàriament del servei d’urgències. 

Criteris d’ingrés a les Unitats de Subaguts. Perfil de pacients: 

 Els pacients seran malalts geriàtrics majors de 75 anys, amb estabilitat clínica, 
però que precisin d’intensitat i continuïtat en el control mèdic i de cures 
d’infermeria. 

 Pacients fràgils amb un procés agut, que un cop diagnosticat, es beneficiïn pel 
seu tractament d’un entorn geriàtric. 

 Amb previsió d’alta al domicili habitual 

 Tot pacient tributari d’ingrés a la Unitat de Subaguts de Servei de Geriatria i 
Cures Pal·liatives ha d’estar informat, acceptat de manera voluntària el seu 
ingrés, amb acceptació per part de cuidador principal en cas de no ésser capaç i 
amb absència de problemàtica social que impossibiliti o dificulti l’alta un cop 
resolt el seu problema mèdic. 

 Pacients amb malaltia aguda diagnostica i que no precisaran d’exploracions 
diagnòstiques durant el seu ingrés. 

 Absència de malaltia de base considerada com terminal. 

 Queden excloses els pacients que presentin algun d’aquests diagnòstics: 
Accident vascular cerebral agut, Edema agut de pulmó, Arteriopatia obliterant 
d’EEII, Angor Inestable, Infart Agut de Miocardi, Sociopatia i insuficiència 
respiratòria hipercàpnica. 
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Per fer un ingrés des del Centre d’Aguts i/o domicili a la Unitat de Subaguts  caldrà que 
el pacient compleixi uns criteris d’inclusió  o ingrés i que no tingui cap criteri d’exclusió. 
Aquests criteris atenent a la descripció del perfil del pacient ingressat, queden recollits 
en el Check List que es mostra a continuació.. el centre derivador, amés de l’informe 
assistencial, haurà d’aportar el full dels criteris d’ingrés (Check List) degudament 
complimentat. 

Check List Criteris d’inclusió i exclusió per ingrés a Unitat de Subaguts 

 

Criteris d’ingrés a Unitat de Subaguts (un “No” es considera no tributari a unitat de subagut 
com a perfil Agut/Subaguts) SI NO 

Presenta estabilitat hemodinàmica? 

 el llit és > a 90% 

Presenta una P02 arterial > 60 mmHg o una Pco2 < 55 mm Hg? 

 

És un pacient fràgil 

Té o requereix alguna de les condicions següents? (un sol “sí” es considera no tributari a 
Unitat de subagut com a perfil Agut/Subaguts) SI NO 

 

 

-terapèutiques invasives? 

Necessitat d’ingrés a unitats de post aguts, convalescència, cures pal·liatives i/o llarga estada 

Té algun problema social o viu sol o no té domicili/família? 

Requereix Drogues vasoactives? 

Malaltia terminal (neoplàsia, demència avançada, malaltia cardiorespiratòria avançada, 
malaltia 

neurològica terminal) 

La malaltia aguda és alguna de les següents: Infart agut miocardi, SCASEST o SCAEST, AVC agut 

isquèmic o hemorràgic 

 parenteral 

Té alguna malaltia que requereixi aïllament respiratori (TBC, meningococcèmia, altres) 

Pacient post quirúrgic agut 
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2.3 Cures Pal·liatives 

 
Són unitats destinades a persones amb malalties en situació avançada irreversible o 
terminal, que requereixen tractament específic pal·liatiu amb un pronòstic de vida breu 
amb necessitats assistencials complexes i intensives. 
 
L’objectiu principal es afavorir el confort i la qualitat de vida, el control de símptomes, la 
comunicació i el suport emocional. 
 
En els darrers anys, i degut a la presència de l’ICO Badalona apareixen noves demandes 
en relació als pacients pal·liatius. Cada cop són més els pacients amb tractament 
oncològic actiu que a la vegada necessiten també un abordatge dels equips específics de 
cures pal·liatives, son pacients amb una expectativa de vida mes perllongat que els que 
fins aquest moment ingressaven a la Unitat. 
 
Per altre banda hi ha pacients en tractament oncològic específic que presenten 
complicacions agudes, la majoria de vegades secundàries al seu tractament oncològic i 
que un cop establert el diagnòstic no necessiten atenció en hospital d’alta tecnologia, 
que es podrien definir com “pacients subaguts oncològics”, que obtindrien un major 
benefici ingressant en unitats de cures pal·liatives i no en les convencionals de subaguts.        
 
Criteris d’ingrés a la Unitat de Cures Pal·liatives: 
 

 Malalts oncològics en progressió, sense possibilitat de tractament específic actiu, 
que presenten símptomes descontrolats i amb mal pronòstic a mig o curt 
termini. 

 Malalts en situació d’últims dies (pre-agònics/agònics) 

 Maltats geriàtrics no oncològics complexes, en situació de final de vida. 

 Pacients amb malaltia neurodegenerativa en situació avançada. 

 Pacients oncològics amb tractament actiu i necessitat d’atenció pal·liativa. 
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Al quadre  que mostrem a continuació es detallen els recursos  d’internament que 
gestiona cadascun dels centres sociosanitaris del territori: 
 

Any 2015 
 

  Atenció intermèdia 

 LLE 
Nombre de 

llits 
contractats 

CV 
Nombre de 

llits 
contractats 

CP 
Nombre de 

llits 
contractats 

MEP 
Nombre de 

llits 
contractats 

SUBAGUTS 
Nombre 
d’altes 

contractades 

TOTAL 
LLITS 

ATENCIÓ 
INTERMÈDIA 

CAEM 60 30     
Can Torras 61 34     
CSS El Carme 42 88 20  332 altes 

(12 llits) 
 

FHES    10   
TOTAL 2015 163 152 20 10 12 194 
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5-CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS CENTRES 
 
CENTRES ASSISTENCIALS EMILI MIRA 
TRASTORNS COGNITIUS I PSICOGERIATRIA  
 

 
Recursos d’internament 

 
MEP/Convalescència 30 llits 
LLE psicogeriàtrica     60 llits  

 
Recursos d’atenció diürna 

 
EAIA/UFISS Trastorns Cognitius 
Hospital de dia Trastorns Cognitius (23 places) 

 
Personal Assistencial 

 
1 Metge Geriatria 
1 Metge de Família amb formació en Geriatria  
1 Metge Medicina Interna 
1 Psiquiatra 
3 Neuròlegs 
2 Psicòlegs 
2 T. Socials 
2 Fisioterapeutes 
1T.Ocupacional 
1 Farmacèutic 
Personal d’Infermeria (Diplomats i Auxiliars) amb 
formació específica. 

 
Accessibilitat a exploracions 
complementàries programades 

 
HES, H del Mar 
Rx, TAC, RM, SPECT, Ecografia, EEG.. 
Consultes altres especialistes 

 
Accessibilitat a exploracions 
urgents 

 
Analítica, ECG 
(per altres s’ha de derivar el pacient a l’Hospital 
d’aguts) 

 
Tractaments, procediments i 
recursos que es fan servir 
habitualment 

 
Rehabilitació, sueroteràpia (ev, sc), Oxigenoteràpia, 
Administració de medicació vo, sc, im, ev, 
nebulitzacions i aspiracions. 
Cures de lesions de la pell especialitzades. 
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Sonda vesical, SNG, maneig de PEG i ostomies. 
Ajudes antidecúbits, ortesis, ajudes per la marxa, 
cadires de rodes 

 
Atenció 24 h x 7 dies per les 
unitats d’hospitalització 

 
De dilluns a divendres de 8-17:30 h: Metges de les 
unitats. 
 
De dilluns a divendres de 17:30 a 8 h, caps de 
setmana i festius: Metges Psiquiatres de guàrdia (1 
Adjunt i 1 resident, format en atenció UCIES) 
 
Personal d’Infermeria (Diplomats i Auxiliars) amb 
formació específica 24 h x 7 dies. 
 

Perfil de pacients pels recursos 
d’internament 
 

Pacient amb deteriorament cognitiu conegut o 
d’aparició recent i/o síndrome confusional que 
precisen: 
 
-Avaluació diagnòstica que no es pugui fer 
ambulatòriament. 
-Abordatge i tractament de trastorns del 
comportament i de la son que no es puguin 
contenir ambulatòriament. 
-Tractament rehabilitador per Davallada funcional  
-Convalescència i Rehabilitació de diferents 
processos mèdics o quirúrgics:  
Fractura de maluc o altres   
Processos infecciosos  
AVC (isquèmic, hemorràgic) Descompensacions 
cardio-respiratòries... 
Control de símptomes complexes, UPP 
Cures Pal·liatives del pacient amb demència  
 
Pacient gran amb malaltia psiquiàtrica crònica i 
comorbiditat somàtica que requereixi estabilitzar 
símptomes ó rehabilitació.  
Es valoraran possibles ingressos de convalescència 
de pacients geriàtrics sense deteriorament 
cognitiu. 
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Perfil de pacients pels recursos 
d’atenció diürna 
 

 
EAIA/UFISS Trastorns Cognitius:  
-Valoració diagnòstica i terapèutica de pacients 
amb trastorns cognitius i/o conductuals  
-Pacients ja diagnosticats de malaltia d’Alzheimer o 
altres demències que requereixen un tractament 
i/o abordatge especialitzat.  
-Pacients amb altres malalties, que presenten 
símptomes cognitius o conductuals que 
requereixen un diagnòstic diferencial. 
Hospital de dia de Trastorns Cognitius 
Pacients afectats de malaltia d’Alzheimer o altres 
demències que presenten un grau de 
deteriorament cognitiu lleu o moderat i que podem 
beneficar-se d’un programa de psicoestimulació 
integral.  
Tallers de psicoestimulació ambulatòria per a 
pacients amb deteriorament cognitiu lleu.  
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CENTRE SS CAN TORRAS 
 

Recursos d’internament MEP/Convalescència:         34 llits 
LLE :                                     61 llits  

Recursos d’atenció diürna Hospital de dia Polivalent: 25 places. 

Personal Assistencial 1 Metge Geriatria 
2 Metge Medicina Interna 
1 Metge amb formació específica en C. Pal·liatives. 
4 Metge de Família amb formació en Geriatria  
1 Neuro Psicòleg 
1 T. Socials 
2 Fisioterapeutes 
1 T. Ocupacional 
1 Farmacèutic 
Personal d’Infermeria (Diplomats i Auxiliars) amb 
formació específica. 

Accessibilitat a exploracions 
urgents 

Analítica, ECG 
(per altres s’ha de derivar el pacient a l’Hospital 
d’aguts) 

Accessibilitat a exploracions 
complementàries programades 

Rx, TAC, Ecografia 
 

Tractaments, procediments i 
recursos que es fan servir 
habitualment 

Rehabilitació, sueroteràpia (ev, sc), 
Oxigenoteràpia, Administració de medicació vo, sc, 
im, ev, Nebulitzacions. Aspiracions. 
Cures de lesions de la pell especialitzades. 
Maneig  de Sonda vesical, SNG, PEG i ostomies. 
Ajudes anti decúbits, ortesis, ajudes per la marxa, 
cadires de rodes 

Atenció 24 h x 7 dies per les 
unitats d’internament. 

De Infermeria i Medica 

Perfil de pacients pels recursos 
d’internament 
 

Atenció post aguda al malalt crònic complex en els 
aspectes següents: 

- Obtenir una millor estabilitat post ingrés per 
descompensació clínica significativa en H. 
d’aguts. 
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- Millora funcional desprès de 
descompensacions o intercurrencies amb 
davallada funcional secundaria. 

- Control simptomàtic o cures especials de 
pacients provinents de l’atenció primària i 
que no requereixen de ingrés hospitalari. 

- Control simptomàtic en les fases finals de 
vida quan es requereixen atencions especials 
per assegurar el seu control. 

  

Perfil de pacients pels recursos 
d’atenció diürna 
 

- Pacients fràgils que precisen una supervisió 
sanitària propera per obtenir una millor 
estabilitat. 

- Continuar el procés de millora funcional 
desprès de descompensacions o 
intercurrencies amb davallada funcional 
secundaria. 

- Assegurar unes cures complexes a pacients 
amb dificultat d’acompliment. 

- Pacients afectats de demències que 
presenten un grau de deteriorament cognitiu 
lleu o moderat i que podem beneficiar-se 
d’un programa de psicoestimulació integral. 

- Pacients afectats de demències que 
presenten TC de difícil control. 
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CENTRE SOCIOSANITARI EL CARME BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS 
 

 
Recursos d’internament 

 
Convalescència  88 llits 
Llarga Estada     42 llits  
Cures Pal·liatives  20llits 
Subaguts 12 llits 

 
Recursos d’atenció diürna 

 
EAIA de Geriatria 
EAIA de Cures Pal·liatives 
EAIA de trastorns cognitius 
Consultes d’avaluació i seguiment 
Hospital de dia de rehabilitació 
Hospital de dia psicogeriàtric 

Recursos de suport a l’àmbit 
hospitalari  

UFISS de Geriatria 
UFISS de Cures Pal·liatives 

Recursos d’atenció domiciliària PADES 
Equip de suport a l’àmbit Residencial 
Hospitalització domiciliària integral 

 
Personal Assistencial 

 
14 metges staff (geriatres, internistes, metges de 
família)  
2 Neuròlegs consultors 
1 Cirurgià vascular consultor 
1 Psiquiatra consultor 
1 Rehabilitador consultor 
1 farmaceútic 
2 psicòlegs clínics 
1 Psicooncòleg 
Personal d’Infermeria (Diplomats i Auxiliars) amb 
formació específica. 
Fisioterapeutes 
Terapeutes Ocupacionals  
Treballadores socials 
Portalliteres 
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Accessibilitat a exploracions 
complementàries programades 

 
HMB 
Rx, TAC, RM, SPECT, Ecografia, EEG. 
Radiologia simple no urgent en el propi centre 
Consultes altres especialistes en el propi centre i 
HMB. 
 

 
Accessibilitat a exploracions 
urgents 

 
Analítica, ECG 
(per altres s’ha de derivar el pacient a l’Hospital 
d’aguts) 

 
Tractaments, procediments i 
recursos que es fan servir 
habitualment 

 
Rehabilitació, Sueroteràpia (ev, sc), Oxigenoteràpia, 
Administració de medicació vo, sc, im, ev, 
nebulitzacions. 
Sonda vesical, SNG, maneig de PEG i ostomies. 
Ajudes antidecúbits, ortesis, ajudes per la marxa, 
cadires de rodes 

 
Atenció 24 h x 7 dies per les 
unitats d’hospitalització 

 
De dilluns a divendres de 8-17 Metges de les 
unitats. 
 
De dilluns a divendres de 17 a 8 h, guàrdia en 
presència física de metge geriatra. 
Caps de setmana i festius: de 8-8 guàrdia en 
presència física de metge geriatra. 
 
 
Personal d’Infermeria (Diplomats i Auxiliars) amb 
formació específica 24 h x 7 dies. 
 

Perfil de pacients pels recursos 
d’internament 
 

Ortogeriatria: pacients postaguts amb procés 
ortogeriàtric (Fr. Fémur, vertebral, pelvis, etc...) 
 
Neurorehabilitació: pacients amb ictus 
 
Médico-Qurúrgica: pacients postaguts amb pèrdua 
funcional potencialment recuperable, secundari a 
procés agut (cirurgia, reaguditzacions patologies 
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cròniques....)  
 
Psicogeriatria: pacients postaguts amb diagnòstic 
de deteriorament cognitiu amb trastorn de 
conducta, amb pèrdua funcional potencialment 
recuperable, que precisen rehabilitació funcional, 
control de símptomes en un ambient segur. 
 
Subaguts: pacient geriàtric amb reagudització, 
diagnòstic clínic establert i estabilitat clínica, que no 
necessiten tecnologia d’hospital d’aguts. 
 
Cures Pal·liatives: pacients amb situació de malaltia 
avançada, independentment de la seva etiologia, 
que precisen control de símptomes i cures de 
confort.  
Pacients amb diagnòstic de malaltia oncològica, 
encara amb tractament actiu, que es beneficien de 
la intervenció d’un equip específic d’atenció 
pal·liativa.  
Pacients amb diagnòstic de malaltia oncològica, en 
tractament actiu, que presenten complicacions 
subagudes secundàries. 
 
Llarga Estada grans discapacitats: Pacients en coma 
o estat vegetatiu permanent que per la seva 
complexitat (traqueostomia, gastrostomia, ...) no 
poden ser atesos a domicili o residència social 
 
Llarga estada convencional: Pacients amb malaltia 
crònica i gran dependència funcional que per la 
seva complexitat de cures no poden ser atesos en 
domicili o residència social. 

 
Perfil de pacients pels recursos 
d’atenció diürna 
 

 
EAIA Trastorns Cognitius: Pacients amb sospita de 
deteriorament que precisen de diagnòstic 
multidisciplinar i indicació de pla terapèutic 
individualitzat. 
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EAIA geriatria: Pacients geriàtrics que precisen 
d’una avaluació multidimensional per tal d’establir 
un diagnòstic definitiu i dissenyar un pla 
d’intervenció individualitzat. 
 
EAIA Cures Pal·liatives: Pacients en situació de 
malaltia avançada (majoritàriament d’etiologia 
oncològica), que precisen una avaluació 
multidimensional i el disseny d’un pla d’intervenció 
individualitzat i que la seva situació funcional 
permet l’atenció ambulatòria. 
 
Hospital de dia de rehabilitació: Pacients geriàtrics 
en procés de rehabilitació posterior a un episodi 
agut/subagut que realitzen rehabilitació per  
recuperar o mantenir la seva funcionalitat. 
Pacients que precisen d’una valuació 
multidimensional per tal d’establir un diagnòstic i 
un pla d’intervenció individualitzat, que per les 
seves característiques no poden ser atesos en una 
consulta externa convencional  
 
Hospital de dia psicogeriàtric: Pacients amb 
diagnòstic de demència en diferents fases que es 
beneficien de programes d’estimulació cognitiva i/o 
rehabilitació funcional. 
Pacients amb sospita de demència que precisen 
d’una avaluació multidimensional per tal d’establir 
un diagnòstic i un pla d’intervenció individualitzat, 
que per les seves característiques no poden ser 
atesos en una consulta externa convencional. 

 
Perfil de pacients pels recursos 
d’atenció 
domiciliària 
 

PADES: Equip de suport a l’atenció primària, que 
intervé en pacients amb situació de malaltia 
avançada i que presenten complexitat en el seu 
abordatge, clínic, farmacològic, psicosocial. 
Hospitalització Domiciliària Integral: Equip 
multidisciplinar que atén en el domicili a  pacients, 
majoritàriament geriàtrics, que presenten 
reaguditzacions de la seva patologia crònica i que 
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per les seves característiques no es beneficien d’un 
ingrés en un hospital d’aguts. 
Pacients postaguts, procedents d’altes 
hospitalàries, que es beneficien d’una intervenció 
multidimensional orientada a aconseguir la màxima 
recuperació funcional possible, que de no ser atesos 
a domicili requeririen ingrés en centre sociosanitari.  
 
Equip de suport a l’àmbit residencial: Restringit a 
les residències del territori de les ABS de BSA. 
Realitza una avaluació geriàtrica integral de tots els 
residents i dissenya un pla d’intervenció consensuat 
amb els equips residencials. Intervé en les 
reaguditzacions de patologies cròniques i ofereix 
atenció 7x24 mitjançant suport telefònic del metge 
de guàrdia del CSS. 
 

Perfil de pacients atesos pels 
equips de suport hospitalari 
 

UFISS de geriatria: Dona suport als equips 
hospitalaris en pacients geriàtrics complexes, 
orienta les decisions i avalua la necessitat de 
recursos posteriors. 
 
UFISS Cures Pal·liatives: Dona suport als equips 
hospitalaris en pacients en situació de final de vida, 
independentment de l’etiologia. Orienta en les 
decisions i avalua la necessitat de recursos.  
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6- PROFESSIONALS DE CONTACTE DELS CENTRES SOCIOSANITARIS PER FER LES 
DERIVACIONS 
 

Centre 
Sociosanitari 

Adreça Telèfon Persona de 
contacte 

Adreça electrònica 

CSS El Carme Camí Sant Jeroni de 
Murtra, 60 
Badalona 08917 

93 5074710 Joan Cunill Ollé 
 
Sebastià Santeugènia 
 
Anna Mª Alventosa 
Cortés    
 

jcunill@bsa.cat 
 
ssanteugenia@bsa.cat 
 
amalventosa@bsa.cat 
 

CSS Can Torras c/ Ferrer i Guardia, 9-
11 
08328 Alella 

 935551994 Xavier Martin ts.cantorras@fsfa.cat 
 

CAEM Recinte Torribera 
Prat de la Riba, 171 
08921 Santa Coloma 
de Gramenet 

93 468 89 22 
 
93 462 89 00  
Ext. 7488 
 
Fax: 93 391 49 53 

Mª Paz Piñeiro 
Gonzalez 
 
Sània González 
Ramírez 

92400@parcdesalutmar.cat 
626717256 
 
sgonzalezramirez@parcdesalutmar.cat 
676530023 

FHES Av. Mossen Pons i 
Rabadà, s/n 
08923 Santa Coloma 
de Gramenet 

933860202 
Ext. 4870 

Ferran Nonell Gregori fnonell@hes.scs.es 
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