
Equips d’Atenció Residencial (EAR)

DADES DE CONTACTE PROFESSIONAL:

Telèfon: 93 247 94 47 
atenció continuada de 8h a 20h, 

de dilluns a diumenge tots els dies de l’any

e-mail: silvia.aviles@mutuam.com

SEUS FÍSIQUES DELS EAR:

Barcelona ciutat:
Ausiàs Marc, 39 – 08010 Barcelona

Passeig de la Vall d’Hebron, 159-169 – 08035 Barcelona

Matanzas, 33 – 08027 Barcelona

Baix Llobregat: 
Plaça Jacint Benavent, 7, 2º 1ª 
08950 Esplugues de Llobregat

CAP El Serral – Carretera de Sant Boi, 59-61 
08620 Sant Vicenç dels Horts

Vallès Oriental:
Carrer de l’Alba, 8 baixos
08520 Les Franqueses del Vallès

Vallès Occidental:
CAP Sant Fèlix – Carretera Barcelona, 473
08203 Sabadell
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Què son els EAR?

Els EAR (Equips d’Atenció Residencial) són dispositius 
sanitaris assistencials experts en geriatria que, coordi-
nats amb els equips d’atenció primària (EAP) i els profes- 
sionals sanitaris de les residències, milloren l’atenció a la 
gent gran fràgil en règim d’internament residencial. 

Els equips EAR de Mutuam pertanyen al Sistema Sanitari 
Integral d´utilització pública de Catalunya (SISCAT) i no 
substitueixen, al contrari, vénen a reforçar els dispositius 
assistencials sanitaris i socials ja existents. 

Desenvolupen la seva activitat d´acord amb un contracte 
públic de prestació de serveis amb l´Administració sani- 
tària i sota les premisses del Pla de Salut de Catalunya 
2016-2020, del Programa de Prevenció i Atenció a la 
Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut i del Pla Inter- 
departamental i d’Interacció Social i Sanitària (PIAISS) del 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius dels equips EAR:  
• Millorar l’atenció en salut de les persones que viuen a 

les residències geriàtriques assignades pel CatSalut

• Garantir la qualitat i continuïtat del procés assistencial

• Reorientar de forma apropiada la utilització de serveis 
especialitzats (urgències hospitalàries, derivacions a 
consultes externes, proves complementàries, etc..)

Per això centren l´actuació professional en dos eixos 
fonamentals:

• Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

• Assistència sanitària eficient i de qualitat

On treballen els equips EAR?

L´activitat es du a terme directament a les residències 
geriàtriques tant públiques, col·laboradores, concertades  
com privades, assignades pel CatSalut.

Territorialment estan presents a la ciutat de Barcelona, 
al Vallès Oriental, Vallès Occidental Est i al Baix Llobregat.

Activitats assistencials dels equips EAR:

Valoració geriàtrica integral i registre de pacients fràgils:
• S´identifiquen els pacients crònics complexes (PCC) i els 

qui pateixen malaltia crònica  avançada (MACA) dels 
centres residencials assignats pel CatSalut.

Pla d’atenció individualitzat
• Es fa juntament amb els professionals sanitaris de les 

residències i el pacient i la família, si s’escau.
• S´elabora el Pla d’intervenció individualitzat compartit 

(PIIC) que és la guia del pas del resident pels diferents 
nivells assistencials durant el seu procés de malaltia.

Prescripció farmacològica crònica i aguda
• Es revisen i s´actualitzen els diagnòstics dels residents 

que ho precisen, i es fa la revisió clínica de la prescripció 
de farmàcia i dels plans de medicació, amb criteris de 
seguretat clínica i qualitat de prescripció (segons els 
indicadors del CatSalut).

Prevenció i seguiment de la fragilitat i de les possibles 
desestabilitzacions
• Atenció continuada telefònica i/o presencial a les re-

sidències geriàtriques assignades, de les 8h a les 20h, 
de dilluns a diumenge tots els dies de l’any. Això els 
fa accessibles a la demanda i els permet garantir la 
continuïtat assistencial.

• Atenció individualitzada del pacient que requereix de 
cures pal·liatives.

Suport sanitari a les residències (consultoria i formació)
• Es posa a disposició dels professionals de les residèn-

cies el coneixement en l’àmbit de la geriatria.
• Es realitzen activitats formatives adreçades als 

diferents perfils professionals amb qui treballen 
i es coordinen.

Els equips de metges i infermeres 
experts en geriatria treballen 

coordinats amb els equips d’atenció 
primària i els professionals sanitaris 

de les residències


