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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
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PADES
Programa d’Atenció 

Domiciliària i Equips 
de Suport 



Què és el Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de 
Suport (PADES)?
Els equips de PADES son un recurs de la xarxa sanitària 
pública a Catalunya. En el cas de Barcelona, Mutuam 
gestiona 9 equips a la ciutat.
Som equips formats per experts en cures pal·liatives i 
en l’atenció a les persones amb malaltia crònica avan-
çada, integrats per professionals de l’àmbit de la medi- 
cina, la infermeria, el treball social i la psicologia. La 
nostra actuació es dur a terme al domicili.
Les cures pal·liatives també contemplen una atenció 
integral del pacient que es troba en un procés de final 
de vida, i de la seva família.

Donem resposta, en el domicili, a les 
necessitats d’atenció pal·liativa del 
pacient i el seu entorn sociofamiliar, 

afavorint les màximes condicions 
d’autonomia i confort

Oferim atenció sanitària als pacients que 
formen part d’aquest programa, 24 hores 

al dia, tots els dies de l’any

Objectius dels PADES
El nostre objectiu es donar una Atenció Centrada en la 
Persona per tal de aconseguir la màxima qualitat de vida 
i confort de les persones a qui atenem. Els acompanyem i 
donem resposta als problemes que  puguin aparèixer. 

• Garantim una atenció sanitària integral, social, emo-
cional i espiritual durant el procés de malaltia. 

• Ajudem a aconseguir un control òptim dels símptomes 
i molèsties que puguin aparèixer.

• Realitzem educació sanitària per facilitar les atencions 
que la persona malalta necessita, donant resposta als 
dubtes que puguin sorgir tant en el pacient com a la 
família o cuidadors principals.

• Ens coordinem amb altres dispositius de la xarxa 
sanitària i social (serveis socials, centres d'Atenció 
Primària, EARs, ESICs, hospitals sociosanitaris, 
hospitalització domiciliaria, hospitals d’aguts, ...)

• Facilitem l’adaptació a les pèrdues inherents al procés 
de malaltia.

Com treballem?
• Els PADES es poden activar des de qualsevol dispositiu 

de la xarxa sanitària pública, centres d’atenció primària, 
hospitals d’aguts, hospitals sociosanitaris, ... 

• Ens desplacem al domicili i fem una valoració integral 
de la persona i del seu entorn

• Realitzem visites de seguiment programades i periòdi-
ques. La freqüència de les visites i la durada del 
seguiment per part de l’equip, s’ajustarà a les necessi-
tats de cada persona

• No som un servei d’urgències, però disposem d’un 
telèfon d’atenció les 24h dels 365 dies de l’any, on 
poden trucar per resoldre dubtes o informar de 
situacions inesperades
Els nostres professionals responen telefònica o 
presencialment i, si és necessari, activen el recurs 
més adient

• Recolzem a la persona atesa i als seus familiars durant 
tot el procés

Equips PADES gestionats per Mutuam

Seu Ausiàs Marc | C/ Ausiàs Marc, 39

PADES DRETA EIXAMPLE
padesdr@mutuam.com
Tel. 93 247 82 26
PADES MANSO
padesmanso@mutuam.com
Tel. 93 361 39 05

PADES SANT MARTÍ
padesm@mutuam.com
Tel. 93 303 03 87

PADES LES CORTS
padescorts@mutuam.com
Tel. 93 296 62 93
PADES SANTS
padesants@mutuam.com
Tel. 93 332 31 74

PADES ESQUERRA EIXAMPLE
padeses@mutuam.com
Tel. 93 247 82 29

Seu Sants | C/ Rei Martí, 44

PADES GUINARDÓ NOU BARRIS SUD
padesguinardo@mutuam.com
Tel. 93 361 39 03
PADES SANT ANDREU
padessantandreu@mutuam.com
Tel. 93 361 39 04

Seu Congrés | C/ Matances, 33

PADES GRÀCIA
padesgr@mutuam.com
Tel. 93 285 32 65
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