Serveis del Grup Mutuam
MUTUAM Sanitat
Hospitals sociosanitaris i hospitals de dia
PADES: Programa d’atenció domiciliària i equips de suport
EAR: Equips de suport a l’atenció sanitària en residències
UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
EAPS: Equips d’Atenció Psicosocial
MUTUAM Residencial
Apartaments per a gent gran
Residències assistides
Centres de dia
MUTUAM a Casa
Serveis d’atenció a domicili
MUTUAM Assegurances
Servei Gent Gran: orientació i resposta social
Assegurança dental
Assegurança podològica
MUTUAM Activa
Viatges i excursions per a gent gran
Tallers de memòria

Equip de Suport
al Dany Cerebral
Adquirit

eDCA: Equip de Suport al Dany Cerebral Adquirit
Requet de Fèlix, 35
(estem ubicats a la
Residència Vila-seca)
43480 Vila-seca
Tel. 977 39 58 25
ext. 3134 / 3135
Vila-Seca

informacio@mutuam.com | www.mutuam.cat
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El pare ha patit un ictus, l’han
donat d’alta i necessita continuar
el tractament rehabilitador
Fins on puc recuperar la meva
autonomia amb l’afectació que
m’ha quedat, desprès de l’accident
que m’ha provocat un dany cerebral?
Què és l’Equip de Suport al Dany Cerebral Adquirit
(eDCA)?
El eDCA és un recurs de la xarxa sanitària pública, gestionat per Mutuam. L’equip està format per professionals especialitzats en el suport psicològic i rehabilitador
del pacient que ha patit un Dany Cerebral Adquirit (DCA)
i de les seves famílies. Intervenim en la fase subaguda de
pacients que han tingut un ictus, traumatismes cranioencefàlics, tumoracions cerebrals,... amb l’objectiu de
facilitar l’acompanyament i retorn a domicili.

Donem suport psicològic
i rehabilitador a pacients
amb Dany Cerebral Adquirit

• Donar suport emocional per afavorir l’adaptació dels
pacients i de les seves famílies a la situació sobrevinguda després d’un procés de dany cerebral adquirit,
o d’altres afectacions neurològiques
• Facilitar l’adequació de l’entorn habitual a la nova situació funcional de la persona, oferint suport ocupacional
• Afavorir la continuïtat assistencial mitjançant la
coordinació entre els diferents nivells assistencials:
domicili, hospital d’aguts i hospital sociosanitari
Com treballem?
• Fem una valoració inicial de la persona per identificar
els problemes i aspectes potencials de millora
• Iniciem un programa individual de tractaments amb
sessions setmanals grupals de caràcter terapèutic
i/o rehabilitador
• Fem seguiment continu de l’evolució del pacient
amb revaloracions periòdiques
• Mantenim sempre la coordinació amb el metge
responsable del pacient
Altres tasques de suport:
Suport a les famílies:
• Informem i orientem dels recursos de la xarxa social:
residències, centres de dia, Serveis d’Ajuda en el
Domicili, ...
• Proposem activitats de participació i lleure
• Fem tallers de memòria

Què cal fer per ser atès per l’Equip de Suport al Dany
Cerebral Adquirit?:
El nostre equip de professionals està format per: metge,
neuròleg, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicòleg, neuropsicòleg, treballadora social, logopeda, DUI i
auxiliar.
Objectius de l’eDCA
• Aconseguir el màxim d’autonomia de les persones que
han patit un Dany Cerebral Adquirit des d’una perspectiva física, psíquica i social

• El pacient ens pot venir derivat de qualsevol metge
d’atenció primària o metge especialista de la xarxa
sanitària pública de Catalunya.
• Cal fer la sol·licitud de derivació al eDCA (Equip de
Suport al Dany Cerebral Adquirit).
Unitat productiva 3956
• Com a tots els centres i serveis
sanitaris públics, per ser atès cal
que el pacient porti la targeta
sanitària individual
Informa-te'n al 977 39 58 25 | vilaseca@mutuam.com

