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30 residents: 15 homes i 15 dones
•

24% menys de 40

•

27% tenen més de 6O anys

•

73,4 superen els 51 anys

•

6o% presenten patologia orgànica comòrbida a la de salut mental

INGRESSOS 2016

Justificació projecte
• Pla integral d’atenció a les persones amb TM i A (2017-2019)
• Atenció Centrada en la Persona
• Incorporació del sector de Salut mental a l’estratègia

d’Atenció a la Cronicitat del Departament de Salut

• PIAISS: Model Català de planificació de decisions anticipades

• Salut mental /salut orgànica

Programa de prevenció i
atenció a la cronicitat
Enfocament Triple Aim
Per canviar els resultats d’un territori,
es necessita la integració en múltiples
direccions
•

social < > sanitària,

•

salut mental < > salut orgànica

•

primària < > especialitzada,

•

professionals < > persones ateses.

Qui hi intervé

Objectiu Principal
Establir un marc d’atenció integral i integrada, tenint en compte
• Pràctiques col·laboratives entre serveis socials i sanitaris
• Mirada holística de les necessitats de la persona resident,
• Vivència satisfactòria de l’atenció, tant per part de la persona com
dels professionals.

Objectius secundaris

• Afavorir l’autonomia del resident en la presa de decisions
• Afavorir les relacions col·laboratives, eficients i sostenibles
• Afavorir la presència en la comunitat

Per què una atenció integrada social i sanitària a Llar
Residència de Manlleu
•

Vida més saludable de la persona atesa

•

Vida el màxim d’independent, el màxim temps possible, en el seu lloc de vida i la seva
comunitat

•

Satisfacció amb els serveis, tant de salut com socials.

•

Suport a les famílies, els cuidadors

•

Garantir la seguretat de les persones així com la seva dignitat.

•

Optimitzar la relació cost- benefici dels Recursos .
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Figures claus
Infermeria psiquiàtrica
Metgessa Psiquiatre

X

X

X

X

X

Infermeria d’enllaç CHV
Metge de Família EAP

X

Infermeria Gestora de
Casos

X

Treball Social

X

Equip Assistencial Llar
Residència

X

x

x

X

X

Accions sobre la salut segons el perfil
Alt Risc, convalescència
• Garantia territorial 7x24
• Gestió malaltia
• Cures professionals, continuïtat de cures

Patologia Crònica
•
•
•
•

Suport autogestió (educació per la salut)
Guies actuació i valoracions
Infermeria Llar Residència i Infermera gestora de Cas CAP Manlleu
Identificació PCCSM i PIIC (PDA) ruta assistencial del Pacient Crònic Complexe

Resident en general
• Activitats preventives i promoció salut (grupal o individual)
• Monogràfics salut, tabaquisme, alimentació i activitat física (doctorands industrials UVic)
• Participació comunitària, voluntariat, etc.
• Cribatges (odontologia, factors risc cardiovascular, polifarmàcia, controls rutinaris >50a.)

Resultats esperats
• Adequació de l’atenció de les situacions complexes en base a les

seves històries de vida.

• Planificació de Decisions Anticipades

trimestre 2017)

•

(prova pilot 3 persones, últim

Enfortiment Circuits i Rutes Assistencials

• Cooperació
• Sostenibilitat del sistema

Propers reptes
• Registre i accés a la
• Circuits amb altres
• Implicació

informació compartit (ara parcial)
especialitats i equipaments.

més activa dels usuaris

• Marc avaluatiu: resultats , eficiència ...
• Competències professionals (socials i sanitaris)

