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El nostre centre: característiques
• Reforma AP 2003

• Barcelona ciutat

• 51.957 habitants

• 5E + 6D

• Diferents nivells sòcio-

econòmics

• Població molt envellida 

23% majors de 65 anys



El nostre territori
• Gran extensió del territori i orografia complicada

que dificulta l’atenció domiciliària.

• Solitud de la gent gran com a problema detectat als 
diagnòstics de salut de totes dues àrees bàsiques.



La nostra població

EAP Barcelona 6D - Vallcarca  

21.374 persones 

Gràfics infoABS1 2016. Xifres població, RCA 2018

EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi
30.385 persones



La nostra població

• 12.824 usuaris majors de 65 anys

• 1.214 persones en programa ATDOM

• Barri de Sant Gervasi el 24’3% de les dones 

tenen més de 65 anys.

• Barri de la La Bonanova el 41% de les 

dones de més de 80 anys viuen soles.





Unitat de Gestió de la Complexitat I

• Gestió de la domiciliària aguda.

• Suport als professionals del centre en els casos 
més complexos.

• Assistència a 1.206 pacients a l’any.

• Mitjana d’atenció: 6 visites/any.





Objectius de la unitat

• Atenció al domicili dels pacients fràgils que 
precisen tractaments complexos.

• Derivar al recurs sanitari més adequat quan ja 
no és possible seguir al domicili



Unitat de Gestió de la Complexitat II

• Insuficiència cardíaca i les seves complicacions 
(28%)

• Malaltia respiratòria crònica (13%)

• Malalts oncològics o en final de vida.

• Atenció a la fragilitat en situacions complexes 
tant sanitàries com socials.



Unitat de Gestió de la Complexitat:
Claus de l’èxit

• Creació d’aliances amb els proveïdors del 
territori.

• Coneixement personal dels professionals d’altres 
dispositius assistencials.

• Expertesa en ubicar als ciutadans al millor 
dispositiu sanitari segons la seva situació.

• Confiança mútua en el nivell d’expertesa.



Socio-sanitari I

• Ingressos de pacients subaguts per patologia crònica 
descompensada des de la comunitat.

• Ingressos convalescència per a control de símptomes i 
rehabilitació.

• Ingressos en la unitat de pacients pal·liatius.



Socio-sanitari II

• Interconsulta de geriatria. 

• Unitat de demències.

• PADES

• HaDo



Increment de les necessitats de cures

• Metge i infermera d’atenció primària

• Programa ATDOM

• Unitat de Gestió de la complexitat

• Sociosanitari



Què necessita la primària del sociosanitari?



Què necessita la primària del sociosanitari?

• Accessibilitat per l’ingrés directe des de la comunitat.

• Afavorir estratègies pel coneixement dels 

professionals.

• Confiança en les competències mútues.

• Proximitat a l’APS per fer una correcta transició de 

sortida cap a la comunitat. 



Gràcies
Dr. Lluís Gràcia
lgracia@ebavallcarca.cat


