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PRESENTACIÓ
L’any 2020 , Ha estat presidit per la pandèmia del COVID 19 a tots els nivells i és per aquesta raó que
aquesta Memòria Social no ha pogut evitar no referir-se a aquesta pandèmia que ens ha marcat a totes.
Volem fer un homenatge en aquestes línies a les 5 persones residents que van morir a causa d’ aquesta
malaltia i a les quatre persones que tot i haver-la superat, no van poder amb els estigmes que aquest
virus deixa sovint a les persones que el pateixen. Aquestes nou persones que anyorem i tenim molt
present mereixen el nostre record, perquè estiguin entre nosaltres.
A nivell de les relacions amb l’ administració, hem vist també com el COVID 19 ha provocat els seus
efectes. Les administracions han teletreballat, fet que ha generat greus retards en els pagaments i tot
una sèrie de desajustos que encara ara arrosseguem. Molts dels compromisos adquirits per l’
administració durant la crisi del COVID 19, s’ han incomplert o acomplert parcialment, fet que ha
complicat encara més la situació general de les Residències i clar, com no, la situació econòmica del
Cenacle. A principis del 2019 ja es va començar a notar aquesta incertesa , ja que es van dels canvis
produir canvis en el sistema de la facturació. Però per dificultar més tot plegat, s’ ha tornat a modificar
el sistema de facturació, en plena crisi del COVID.
També ens vàrem presentar a la convocatòria de subvencions a entitats per a programes d’interès
general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 de IRPF , de l’ àmbit de polítiques socials a través de
la nostra patronal Centres Soci Sanitaris Catòlics de Catalunya, però aquest cop no ens van donar la
subvenció. Creiem que tot l’ efecte del COVID-19 ha jugat un cop més en aquest camp, en contra nostra.
La residencia l’any 2020 , no ha estat a plena ocupació com a conseqüència de tot el que ha significat la
COVID 19 a nivell social i econòmic. El confinament total de la 1a fase de la pandèmia, l’ impacte
duríssim de la malaltia a totes les residències del país, el brot patit els mesos de novembre i desembre
de 2020 al Cenacle.Tot plegat ha provocat que el 3r Sector s’ hagi aturat, ja que ha patit moltíssim la
malaltia. Virus que ha posat de manifest de manera molt clara noves mancances i mancances que s’
arrossegaven de fa molts anys, però que amb l’ efecte de bola de neu del COVID, s’ han convertit en un
repte immens per les institucions dedicades a la cura dels sectors més dèbils de la societat catalana.
Hem de destacar que continuem i seguim amb molta força tot i la desaparició fisica del nostre President
i Fundador Mossèn Josep Raventós, el mes de setembre del 2018 , persona molt enyorada pels
residents , families i treballadors , però que ens guia gracies al seu llegat , mestratge i una vida plena de
valors , esforç i sacrifici envers les persones grans i les mes fragils . És per això que hem continuat tot i
les dificultats enormes que ha provocat la COVID 19 amb les activitats que ens permeten treballar en
l’atenció centrada en la persona i en l’envelliment saludable fet que suposa una participació activa dels
nostres residents en un programa d’ activitats que ha intentat en tot moment preservar les capacitats
cognitives i físiques dels nostres residents i hem també desenvolupat un pla de visites i de comunicació
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que permetés mantenir el contacte amb els familiars. Creiem que estem totes fent un esforç molt gran
per garantir el que considerem 3 eixos bàsics, eixos que van presidir l’ ideal del Cenacle i del nostre
President Fundador Mossèn Josep Raventós: El benestar emocional i espiritual dels residents, que inclou
a les famílies com a suport principal, el benestar de la seva salut i atenció assistencial i el benestar social
dins de la Residència on tot l’ Equip amb l’ esperit familiar que ens caracteritza, juga un paper
fonamental de dinamització i socialització dels avis i àvies entre ells i la resta de la família, que formen
els i les auxiliars, el personal de serveis i l’ Equip Tècnic.
Com sempre la memòria social que cada any presentem, intenta reflectir la tasca i la realitat del conjunt
de serveis i activitats que s’han realitzat, permetent alhora visualitzar i analitzar l’evolució tant de les
necessitats com de les accions que es despleguen. Hem d’ agrair a l’ Ajuntament de Subirats i a tantes i
tantes entitats privades que ens han ajudat molt en aquest any tant difícil. Hem rebut
desinteressadament tota mena de materials de protecció contra el COVID 19, sobretot al principi de la
crisi, moment en el qual, ni els hospitals, ni els CAP, ni les residències teníem res.
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MISSIÓ

La missió de la Residència Casa Família el Cenacle de Maria, de la qual es titular la Fundació Mossèn
Josep Raventós te com a missió l’atenció de les persones més vulnerables i fràgils com les persones
grans, les persones amb discapacitat i els col·lectius en situació de pobresa, marginació, risc i/o
desavantatge social, dins i fora de Catalunya mitjançant el foment, la promoció, la creació, el
desenvolupament i/o la gestió de projectes, serveis, estudis, col·laboracions i d’altres iniciatives socials,
donant així continuïtat a l’esperit cristià de la seva obra.
VISIÓ:
La visió. La residència Casa Família el Cenacle de Maria , pretén enfortir la seva organització a partir d’un
creixement global, tant institucionalment

així com dels seus recursos , per a garantir la seva

consolidació i viabilitat futura en el territori, com a entitat prestadora de serveis socials, mostrant alhora
la seva vessant més humana i familiar en els seus espais d’atenció residencial, conjugant la qualitat i la
professionalitat dels seus serveis amb la proximitat d’un tracte respectuós, afectiu i familiar, oferint, a
més, a tots aquells que així ho desitgin un suport espiritual.
VALORS:
Els valors que regeixen a la Residència Casa Família el Cenacle de Maria són de servei, respecte,
generositat i solidaritat que ha de promoure un sentiment familiar d’acolliment i pertinença.

PRINCIPIS:
Principis. L’habitatge és alguna cosa més que una solució a les necessitats fisiològiques. Ha d’oferir un
marc de seguretat afectiva on la persona gran pugui expressar les seves emocions i els seus conflictes.
És a dir, que pugui realitzar la seva vida en un entorn domèstic i familiar, on la privacitat, la propietat, la
seguretat física i psicològica, la relació interpersonal, la confiança i estabilitat han de ser presents en
tota actuació.

La recerca permanent de la qualitat de la vida de la gent gran del nostre centre, es fonamenta a partir de
la millora continua d’un treball multidisciplinari, regit pels valors de servei, respecte, generositat i
solidaritat, que ha de promoure un sentiment familiar d’acolliment i pertinença per tal de que continuïn
sentint-se protagonistes en el desenvolupament del seu projecte de vida.
La igualtat d’oportunitats entesa com el dret a viure i conviure en un entorn digne i de qualitat per a
qualsevol persona gran que ho necessiti i en especial aquelles que presenten una situació social de
major risc o de vulnerabilitat.
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El respecte a la seva història personal, entesa com a respecte als seus costums, creences, preferències i
desitjos, sempre que, dins de les seves possibilitats, garanteixin la seva seguretat i salut personal.
La participació activa, dins de les seves possibilitats, en el seu programa d’atenció individual i en el seu
entorn més personal, adient segons la seva història i necessitats bio-psico-socials.
Fomentar i/o mantenir les relacions familiars dels residents, informant-los, orientant-los i vetllant per el
manteniment dels seus vincles més afectius i relacionals.
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ESTABLIMENT

La missió de la Residència Casa Família el Cenacle de Maria, de la qual es titular la Fundació Mossèn
Josep Raventós te com a missió l’atenció de les persones més vulnerables i fràgils com les persones
grans, les persones amb discapacitat i els col·lectius en situació de pobresa, marginació, risc i/o
desavantatge social, dins i fora de Catalunya mitjançant el foment, la promoció, la creació, el
desenvolupament i/o la gestió de projectes, serveis, estudis, col·laboracions i d’altres iniciatives socials,
donant així continuïtat a l’esperit cristià de la seva obra.
VISIÓ:
La visió. La residència Casa Família el Cenacle de Maria , pretén enfortir la seva organització a partir d’un
creixement global, tant institucionalment

així com dels seus recursos , per a garantir la seva

consolidació i viabilitat futura en el territori, com a entitat prestadora de serveis socials, mostrant alhora
la seva vessant més humana i familiar en els seus espais d’atenció residencial, conjugant la qualitat i la
professionalitat dels seus serveis amb la proximitat d’un tracte respectuós, afectiu i familiar, oferint, a
més, a tots aquells que així ho desitgin un suport espiritual.
VALORS:
Els valors que regeixen a la Residència Casa Família el Cenacle de Maria són de servei, respecte,
generositat i solidaritat que ha de promoure un sentiment familiar d’acolliment i pertinença.

PRINCIPIS:
Principis. L’habitatge és alguna cosa més que una solució a les necessitats fisiològiques. Ha d’oferir un
marc de seguretat afectiva on la persona gran pugui expressar les seves emocions i els seus conflictes.
És a dir, que pugui realitzar la seva vida en un entorn domèstic i familiar, on la privacitat, la propietat, la
seguretat física i psicològica, la relació interpersonal, la confiança i estabilitat han de ser presents en
tota actuació.

La recerca permanent de la qualitat de la vida de la gent gran del nostre centre, es fonamenta a partir de
la millora continua d’un treball multidisciplinari, regit pels valors de servei, respecte, generositat i
solidaritat, que ha de promoure un sentiment familiar d’acolliment i pertinença per tal de que continuïn
sentint-se protagonistes en el desenvolupament del seu projecte de vida.
La igualtat d’oportunitats entesa com el dret a viure i conviure en un entorn digne i de qualitat per a
qualsevol persona gran que ho necessiti i en especial aquelles que presenten una situació social de
major risc o de vulnerabilitat.
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El respecte a la seva història personal, entesa com a respecte als seus costums, creences, preferències i
desitjos, sempre que, dins de les seves possibilitats, garanteixin la seva seguretat i salut personal.
La participació activa, dins de les seves possibilitats, en el seu programa d’atenció individual i en el seu
entorn més personal, adient segons la seva història i necessitats bio-psico-socials.
Fomentar i/o mantenir les relacions familiars dels residents, informant-los, orientant-los i vetllant per el
manteniment dels seus vincles més afectius i relacionals.
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CUINA
CUINA

ESTRATÈGIES DE GESTIÓ DEL PERSONAL:
En el departament de RRHH de la Fundació Mossèn Josep Raventós gestionem la selecció de personal de
forma personalitzada i adaptada a les necessitats que té el centre, planifiquen els calendaris anuals de
tota la plantilla, estem en contacte permanent amb els treballadors per intentar conciliar la vida familiar
amb la vida laboral i fomentem un ambient de treball en equip.
El nostre objectiu és que les persones seleccionades compleixin en tot moment amb la filosofia del
nostre fundador, Mossèn Josep Raventós, una filosofia basada en el respecte i la professionalitat.
Per això, es dona la màxima importància al capital humà, ja que de tots i cadascun dels professionals
depèn el benestar de l'usuari.
La política de recursos humans de la Fundació aposta per la contractació local, a l'àrea geogràfica on se
situa la nostra Residència.
L'empresa enforteix el sentiment de pertinença i orgull dels seus treballadors mitjançant un sistema de
promoció interna que premia el desenvolupament professional i la voluntat d'empatia ,afecte i respecte
cap a les persones que atenem. D'aquesta manera, davant la vacant d'un lloc sempre es valora la
recol·locació d'empleats propis enfront de noves incorporacions.
Degut a la COVID19 i al estat d’alarma, el departament de recursos humans ha hagut que fer els canvis
necessaris per implementar els nous protocols que han marcat del Departament de Sanitat.
També hem augmentat la contractació de personal per suplir les baixes i reforçar la resta de la plantilla
per tal de garantir la millor atenció als residents en aquest any tan complex.
L’estratègia feta servir a RRHH davant els contagis i la transmissió de la COVID19 entre el personal del
centre ha estat molt rigorosa i controlada. El departament de RRHH ha desplegat un mecanisme de
supervisió i control davant possibles sospites de COVID19 durant tot l’any. Davant qualsevol persona
amb simptomatologia que fes sospitar d’un possible COVID19, el departament de RRHH ha derivat a
aquell treballador al seu domicili mentre s’ esperava el resultat de PCR.
En el cas de donar negatiu la seva reincorporació és immediata, però en cas de ser positiu es despleguen
un seguit de mesures aprovades per tots els departaments del centre. Aquesta situació ha suposat un
increment del personal sanitari, per tal de tenir una reserva en cas de sospites per COVID19.
La residencia Casa Família el Cenacle de Maria, està formada per un equip de 43 professionals, dels
quals el 90% és personal fix.
Actualment en la nostra plantilla som :

8

Personal Assistencial
30 Auxiliars tècnics , distribuïts entre els torns de matí, tarda, nit i caps de setmana.
Equip tècnic
1 Direcció tècnica
1 Metge
1 Psicòloga
2 Infermers
1 Fisioterapeuta
1 Treballadora social
1 Animadora Sociocultural
Àrea de Gestió
1 Gerent
1 Administrativa responsable de l’àrea d’administració i recursos humans
Personal de Serveis :
2 responsables de manteniment higiènic del centre.
Altres serveis contractats :
Servei de cuina subcontractat a una empresa de càtering.
Servei de Podologia un cop al mes.
Servei diari de bugaderia i neteja.
Servei de manteniment.
Servei Informàtic.
Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Servei de Perruqueria setmanal.
Servei de visites familiars.
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Distribució del personal per sexe
El personal del centre és pràcticament femení, exceptuant alguns homes que treballen en les categories
d’equip mèdic i gerocultor. L’àmbit sanitari, en concret l’especialitzat en infermeria i auxiliar
d’infermeria sempre ha tingut un major índex de treballadors del sector femení, degut a la creença
social que la dona es qui assumeix el rol de cuidadora. Aquesta tendència, tot i estar encara molt estesa,
comença a patir un canvi en les noves generacions; cosa que fa que cada cop hi hagi més professionals
masculins que decideixen formar part d’aquest àmbit sanitari.

Distribució del personal per edat
La població laboral presenta una edat mitjana situada en els 40,80 anys i les franges d’edat amb més
personal són les que es troben entre els 50 i 65 anys i entre els 20 i els 30 anys.
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NIVELL FORMATIU DEL PERSONAL

Formació: En la nostra organització tenim especialment cura dels aspectes formatius dels diferents
professionals que treballen a la Residència. Actualment el 95 % del nostre personal té la qualificació
oficial requerida per a exercir la seva tasca i la majoria segueixen ampliant la seva formació en aspectes
relacionats amb les seves tasques a la Residència.
Entre els professionals d’atenció directa o auxiliars tècnics, hi ha que tenen la formació de auxiliars
pràctics, tècnics auxiliars o de formacions professionals dins dels mateixos àmbits sanitaris . N'hi ha
d'altres que tenen una formació de diplomat i/o llicenciat universitari.
A banda, anualment s’elabora un Pla de Formació consensuat entre la Direcció, el Departament de
Recursos Humans i les pròpies treballadores interessades, que pretén cercar la millor formació tant de
reciclatge com d’innovació assistencial. Es valoren els interessos del diferents professionals i les
necessitats formatives que puguin presentar, segons les seves especialitats, per millorar la qualitat del
servei.

Degut a la COVID19 i al estat d’alarma al país, aquest any no s’han pogut fer els cursos de formació, ja
que l’oferta proposada era presencial i degut a les restriccions i la normativa general de l’Estat no era
vàlid portar-la a terme. Tot i així el centre ha realitzat altres formacions, totes relacionades amb la
situació de la COVID19. Un part del personal ha estat formada i instruïda per l’ICS en l’àmbit de la
recollida de mostres PCRs, per així comptar amb treballadors especialitzats en cas de necessitat.
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També s’han impartit cursos interns sobre l’ús correcte de tot el material i de tots els espais de la
residència segons la situació epidemiològica de cada moment: residència verda, residència groga i
residència vermella.
Durant aquest any la formació interna del treballadors i treballadors en relació a la situació de la
COVID19 ha estat constant, adaptant cada situació al moment, a la necessitat i als canvis de normativa
que des del Departament de Salut ens han anat fent arribar.
PREVENCIÓ I SEGURETAT EN EL TREBALL.

La seguretat i la salut del nostre equip de professionals, en tots els nivells de l'organització, garanteix la
qualitat del servei assistencial prestat. Per això, resulta de vital importància que tota activitat que
desenvolupin els empleats es realitzi sempre tenint en compte la prevenció de riscos com a part integral
de la gestió de l'empresa.
Sota aquesta premissa la Residència Casa Família El Cenacle es va dotar d'un sistema que vetlla
permanentment pel benestar dels treballadors.
El servei de prevenció de riscos laborals és l'encarregat de posar en compliment el Pla de Riscos Laborals
(PRL), document pel qual es regeixen totes les mesures d’ acord amb el capítol V de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest document es val de dos instruments per
aconseguir l'objectiu de crear centres segurs: l'avaluació de riscos i la planificació de l'acció preventiva,
aplicable a cada cas que pugui posar de manifest situacions de risc.

A causa de la situació de pandèmia de la COVID19, aquest any la prevenció i la seguretat en el treball
han estat incrementades amb nous protocols i amb noves normatives. L’empresa ha volgut invertir en la
seguretat dels residents i dels treballadors, de manera que ha incrementat els costos en diversos àmbits:
material sanitari, de protecció, de prevenció, etc. El centre, des de l’inici de l’Estat d’Emergència, ha
tingut clar que la seguretat dels professionals està lligada a la qualitat del servei i a la situació del
COVID19.

ANÀLISI I ESTADÍSTIC DE LA SINISTRALITAT

L’objectiu principal d’aquest estudi en l’àmbit de seguretat és la prevenció dels riscos per així assolir i
minimitzar la sinistralitat.
La metodologia que s’ha seguit per elaborar la anàlisis estadístic de sinistralitat esta basat amb l’estudi
de les condicions en les que s’han produït els accidents de treball que cursen amb baixa.
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Les principals dades analitzades són les següents:

-

Nombre d’accidents ocorreguts amb baixa laboral.

-

Nombre de jornades perdudes com a conseqüència de tals accidents.

-

Pro mig de jornades de treball perdudes per accident: nº jornades / nº accidents.

-

Índex d’Incidència: (nº de accidents / nº de treballadors) x 1000

-

Percentatge d’accidents soferts per homes i dones.

-

Nombre d’accidents agrupats en funció del dia de la setmana en que es van produir.
habitual, en altre centre de treball, en desplaçament o in itinerant.

Accidents laborals en el 2020.

-

Total accidents amb baixa laboral: 5

-

Total jornades perdudes por accidents: 35

-

Mitjana de jornades perdudes por accident: 20

-

Dies baixa del cas amb mes dies de baixa: 60

-

Dies baixa del cas amb menys dies de baixa: 10

-

Mitjana de treballadors: 46,5
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PERCENTATGE D'I.T. SEGONS EL DIA D'INICI
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Diumenge
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De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 50 anys

ANÀLISI I ESTADÍSTIC DE BAIXES DE TREBALLADORS PER COVID

Aquest any, a causa de la pandèmia per COVID19, hem tingut un seguit de baixes laborals relacionades
amb la COVID19. Durant el brot que el centre ha patit al mes de novembre, una part del personal ha
passat el virus i, com a conseqüència, hi ha hagut baixes laborals.

L’objectiu principal d’aquest estudi en l’àmbit de seguretat és la prevenció dels riscos per així assolir i
minimitzar el contagi entre els treballadors.
La metodologia que s’ha seguit per elaborar el anàlisis estadístic de la COVID19 ha esta basat amb
l’estudi de les condicions en les que s’han produït els contagis del virus que cursen amb baixa.

Les principals dades analitzades són les següents:

-

Nombre de baixes per COVID19 ocorreguts amb baixa laboral.

-

Nombre de jornades perdudes com a conseqüència de tal situació

-

Pro mig de jornades de treball perdudes per la COVID19: nº jornades / nº contagis COVID19.

-

Índex d’Incidència: (nº de baixes per COVID19 / nº de treballadors) x 1000

-

Percentatge de contagis per COVID19 soferts per homes i dones.

-

Nombre de contagis per COVID19 agrupats en funció del dia de la setmana en que es van
produir.

Accidents laborals en el 2020.

-

Total contagis amb baixa laboral: 13

-

Total jornades perdudes por accidents:

-

Mitjana de jornades perdudes por accident:

-

Dies baixa del cas amb mes dies de baixa: 27

-

Dies baixa del cas amb menys dies de baixa: 17
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ÀREA PSICOLOGIA

Des de l’àrea de psicologia s’efectua la valoració cognitiva i emocional dels usuaris, tant per a la
realització del Pla Interdisciplinari d’Atenció Individualitzada (PIAI), com per a realitzar uns seguiment de
l’estat psicoemocional dels nostres residents. Alhora, es treballa de manera interdisciplinària amb la
resta dels professionals del centre amb l’objectiu de mantenir –i en alguns casos millorar– les capacitats
físiques, cognitives, emocionals i funcionals dels residents. Per una altra banda, s’aposta sobretot per
aconseguir la màxima autonomia possible i garantir el sentiment d’autoeficàcia dels usuaris a través de
la realització de diverses activitats al centre.
Seguim apostant pel model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), fomentant la capacitat de decisió
dels nostres usuaris i treballant d’una forma multidisciplinària per a mantenir les seves capacitats
cognitives mitjançant activitats lúdic-terapèutiques.
Durant l’any 2020, a causa de la COVID-19, a la residència es van experimentar una sèrie de canvis i
modificacions en relació a la forma d’abordar i d’atendre als nostres residents i a les seves famílies. Des
del servei de psicologia es va apostar per un plantejament que tingués en compte dos fets fonamentals:
(1) Seguir procurant el benestar psicoemocional dels nostres residents, tenint en compte els canvis en
l’estil de vida generats per la pandèmia.
(2) Fomentar la comunicació i interacció amb les famílies. En aquest sentit, per una banda es va
propiciar la màxima normalitat possible en relació a les activitats ofertes als nostres residents, procurant
una ampli ventall de possibilitats d’entreteniment, d’estimulació cognitiva i d’activitats d’autoeficàcia.
Per una altra banda, en relació a la demanda que es va detectar per part dels familiars dels resident, es
van realitzar diversos abordatges:
•

Difusió de missatges a les famílies: es va realitzar un grup de difusió per WhatsApp per a
mantenir a les famílies informades de l’estat general de la residència i procurar una
comunicació més fluida entre ambdues parts.

•

Elaboració de vídeos didàctics: s’elaboren de forma quinzenal vídeos que inclouen diverses
fotografies i vídeos dels residents per a que les famílies puguin veure el dia a dia de la
residència.

•

Videotrucades: es va implementar un sistema de videotrucades setmanals per a mantenir un
contacte més estret entre els residents i les seves famílies.

•

Pla de trucades setmanals: es va elaborar un sistema de trucades mitjançant el qual, els
gerocultors/es de referència de cada usuari trucaven un cop a la setmana al familiar de
referència per a informar de l’estat general de cada resident.
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•

Grups d’ajuda mútua: es realitzaven grups bombolla per a que els residents poguessin
compartir entre ells les inquietuds en relació als canvis de vida generats per la pandèmia,
coordinats per una figura moderadora (servei de psicologia). Tot això amb l’objectiu de poder
abordar l’estat psicoemocional dels residents i fomentar el sentiment de pertinença i
recolzament grupal.

En quant al procés d’avaluació dels residents, es va veure molt afectat a causa de la COVID-19, impedint
una valoració estricament continuada de tots els residents per igual. Es va apostar per avaluacions més
aviat de caire puntual que responien a les necessitats individualitzades de cada usuari, sobre tot en els
aspectes relacionats amb les simptomatologies de l’estat d’ànim (depressió/ansietat).
A continuació, es presenten les dades de psicologia de l’any 2020, on es mostra la relació de persones
en funció del grau de deteriorament cognitiu que presenten, del tipus de psicopatologia que tinguin
diagnosticada, en funció del tipus de demència que trobem, i de la coexistència entre una demència i
altres psicopatologies.
GRAU DE DETERIORAMENT COGNITIU DELS RESIDENTS:

A la gràfica anterior, podem observar el grau de deteriorament cognitiu dels residents. Les quatre
classificacions assignades es divideixen en: sense deteriorament cognitiu; deteriorament lleu, que inclou
deteriorament molt-lleu i lleu; deteriorament moderat, que integra deteriorament lleu-moderat i
moderat; i finalment greu, que comprèn el tipus greu i molt greu.
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En relació a l’any anterior, el grau de deteriorament cognitiu dels usuaris es manté en la mateixa línia.
S’observa un predomini de la classificació de deteriorament greu, seguit pel moderat, el lleu i finalment
els residents sense cap tipus de deteriorament, que representen el percentatge més baix.
TIPUS DE PSICOPATOLOGIES MÉS COMUNES EN ELS USUARIS:

Pel que fa al tipus de patologies que tenen diagnosticades els usuaris de la residència, les dades són
molt similars a les de l’any anterior. Degut al tipus de població resident, els trastorns neuro-cognitius
són la patologia més comuna, observant un augment en relació a la població que presenta algun dels
trastorns recollits en aquesta categoria diagnòstica. Per una altra banda, un fet rellevant a destacar, la
lleugera disminució en la presència de simptomatologia depressiva. Finalment, remarcar la baixada dels
casos de persones sense cap simptomatologia associada.
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TIPUS DE DEMENCIES MÉS COMUNES AL CENTRE:

Tal i com ja s’observava en anys anteriors, els tipus de demència més destacades són les associades a la
malaltia d’Alzheimer i a la demència senil. Per un altre part, augmenta de forma lleu el percentatge de
residents que presenten tipologies associades a Parkinson. Finalment, com els altres anys, no tenim
residents amb demència frontó-temporal, però si un petit percentatge de persones amb demència
associada a Cossos de Lewy.
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COEXISTÈNCIA ENTRE DEMÈNCIA I PSICOPATOLOGIA:

En relació a l’any anterior, segueix havent un predomini de persones sense altres patologies associades.
Però, per una altra banda i com és habitual, la demència en molts casos coexisteix amb altres
psicopatologies. En aquest sentit, es remarquen els trastorns de l’estat d’ànim, incloent estats d’ansietat
i simptomatologia depressiva, on s’observa una tendència en creixement. Finalment, trobem uns petits
casos de residents amb comorbiditat amb trastorns psicòtics i de la personalitat, els quals també
presenten un augment lleuger en comparació amb l’any anterior.
EVOLUCIÓ DETERIORAMENT COGNITIU GREU DURANT L’ULTIM ANY:

Durant l’any 2020, com a conseqüència de la COVID-19, s’ha observat una davallada cognitiva i
emocional generalitzada en els residents. Per una banda, els grans canvis en l’estil de vida propiciats per
la pandèmia, han generat en la majoria de residents un canvi emocional. Aquests canvis s’han
manifestat amb estats i signes ansiosos i/o depressius en molts dels residents del nostre centre, de
forma puntual o més establerta. Per un altre banda, s’ha observat una davallada cognitiva en els
residents a causa de les seqüeles generades per haver patit la malaltia. Tot això es tradueix en unes
necessitats específiques d’avaluació, detecció i intervenció que s’han abordat tenint en compte les
mesures anteriorment mencionades.
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En relació a l’estat cognitiu dels nostres usuaris, s’ha observat una tendència general molt semblant al
que veníem observant en els darrers anys. La dades apunten a un lleuger augment de les persones que
presenten un tipus de deteriorament més greu. Aquest fet, posa de manifest la tendència que ja es
venia observant en l’augment d’aquest casos durant els últims anys. Aquestes dades es poden explicar
pel fet de que un gran nombre de residents porten molt anys ingressats al centre, el que es tradueix en
un augment de la mitjana d’edat dels usuaris, augmentant així les possibilitats d’observar estats de
deteriorament més greus.
Finalment, destacar que actualment l’estat inicial d’ingrés a la residència es dona sota condicions de
caire més excepcional, és a dir, que les persones que ingressen al centre ho fan, perquè han arribat a un
grau de deteriorament cognitiu o funcional que impedeix la seva autonomia personal. Fet que encara
s’ha vist més influenciat per la pandèmia i la por generalitzada en la decisió de les famílies sobre
ingressar a la persona requeridora d’aquest tipus de servei.
OPCIONS TERAPÈUTIQUES:

Es realitzen diversos abordatges terapèutics al centre, adaptats en funció de les necessitats, capacitats i
gustos dels usuaris. Seguint el model ACP, tractem de fomentar i mantenir les capacitats cognitives i
funcionals a través d’activitats que siguin significatives pels usuaris. Tanmateix, intentem mantenir
sempre la seva capacitat de decisió en la mesura del possible.
Durant les diferents activitats i tallers que es realitzen, es fomenten les capacitats cognitives
preservades, l’atenció, l’orientació, el llenguatge comprensiu i expressiu, la memòria, la psicomotricitat i
les praxis. Per tal de dur a terme aquets objectius, es realitzen diversos tallers d’estimulació cognitiva i
es posa a la disposició dels residents diferents jocs estimulatius de memòria i de psicomotricitat. A més a
més, disposen de dossiers personalitzats d’estimulació cognitiva i passatemps per a propiciar el treball
autònom de les persones que ho requereixen.

Fotografia 1. Dossiers d’estimulació cognitiva

Fotografia

motrius/estimulatives
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2.

Activitats

Fotografia 3. Psicomotricitat

Fotografia 4. Exercicis de motricitat fina

A nivell emocional, es procura el manteniment d’un bon estat anímic, fomentant tant les relacions
socials satisfactòries entre els usuaris com amb els diferents treballadors del centre, posant una especial
atenció per evitar situacions que puguin generar molèstia als residents. Per una altra banda, també es
realitza un abordatge individualitzat de simptomatologia associada a l’estat d’ànim que pugui estar
interferint en el benestar dels usuaris. En aquest sentit, es realitzen avaluacions psicoemocionals,
aplicació d’estratègies i recursos per pal·liar els possibles malestars i la realització de psico-educació als
residents i diferent personal del centre.

Fotografia 5 i 6. Regals d’aniversari personalitzats.

Finalment, mencionar que al treballar de forma multidisciplinària, moltes de les activitats realitzades en
l’àrea de psicologia s’expliquen i es comprenen juntament amb les realitzades en altres àmbits
d’intervenció, com per exemple, en l’animació o educació social.
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ÀREA TREBALL SOCIAL

L’àrea social del nostre centre té com a objectiu garantir el benestar de la persona gran, oferint un tracte
personalitzat i adaptat a les necessitats socials i assistencials, per tal de proporcionar un envelliment digne i
amb qualitat de vida.
Un dels objectius que ens marquem dins d’aquest àmbit, és oferir un entorn adequat i adaptat a les
necessitats d’atenció que tenen les persones grans. Així doncs, esdevé fonamental, garantir una atenció
integral de la persona, donant intervenció amb els aspectes biològics i de la salut, els aspectes psicològics i els
aspectes socials.
En l’àmbit familiar, treballem per mantenir els vincles de la persona gran amb el seu entorn familiar i social.
La família és un element molt important en la vida de les persones grans i per aquest motiu treballem per
oferir-los suport des del moment de l’acollida fins al moment del comiat, vetllant per mantenir els vincles
afectius i relacionals. D’aquesta manera es facilita la relació i la integració de la família en la vida residencial
proporcionant a la vegada un millor benestar al resident.
A continuació, detallem l’anàlisi de les dades socials de l’any.
El cens de persones que van ser ateses en el centre entre el 1/01/2020 al 31/12/2020 ha estat un total
de 85 persones ateses, 40 persones van ser ateses en plaça privada i 52 persones van ser ateses en plaça
pública.
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PERFIL GRUPS D’EDAT

Tal i com observem a la gràfica de grups d’edat, es destaca la franja d’edat entre els 86 a 90 anys, on hi
tenim un volum important de residents, concretament 29. Seguidament hi segueix la franja d’edat entre
81 a 85 anys i de 91 a 95 anys, amb 16 residents i 15 residents. Així doncs, més de la meitat dels
residents de l’any 2020 tenien una edat compresa entre els 81 i els 95 anys.
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PERFIL EDAT I GENERE

Respecte la gràfica del perfil d’edat i gènere, cal destacar que la majoria dels residents del centre són del
gènere femení i tanmateix, presenten una edat més avançada que el gènere masculí. Aquest any 2020,
tal i com s’ha comentat en la gràfica anterior, la franja d’edat del gènere femení és més elevada,
sobretot, la compresa entre els 86 i 90 anys.
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GRAUS I NIVELLS DE DEPENDÈNCIA

La gràfica mostra un total de 85 persones. D’aquest total de persones, 39 van estar ingressades en Plaça
Privada i 48 en Plaça Pública. Tal i com observem, la majoria de persones, per ser exactes, 60 persones
ingressades al centre, presenten una dependència mitja, amb un Grau II i presenten dificultats en les
activitats bàsiques de la vida diària. Seguidament, trobem els que presenten un Grau III de Dependència,
amb un total de 19 persones ingressades. Per el que fa al Grau I, van ser 3 persones, les quals presenten
dificultats per realitzar les activitats de la vida diària, però segons l’equip de valoració de la Dependència
no han obtingut la suficient puntuació per tenir un major Grau. Per un altre costat, hi havia 3 persones
sense el Grau de Dependència reconegut. La llei que recull el sistema de la Dependència és la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència,
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INCAPACITACIONS

Tal i com observem en la gràfica, 74 persones no estan incapacitades ni tenen cap procediment iniciat, 5
persones estan en procés de sentència d’incapacitació i 6 persones estan incapacitades i amb
nomenament de tutor.
INGRESSOS

Durant l’any 2020, s’han produït un total de 14 ingressos. Cal destacar que durant el mes de Gener i
Febrer és quan més ingressos hi va haver, concretament 3 cada mes; 2 ingressos en Plaça Privada i 4 en
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Plaça Pública. En els mesos de Març, Abril i Maig, no hi va haver cap ingrés, ja que el 14 de Març es va
iniciar l’estat d’alarma degut a la Covid-19, la qual cosa va influenciar alhora que les famílies o el
mateixos usuaris prenguessin la decisió d’ingressar en una residència, ja que els principals brots de la
Covid-19 tenien lloc en residències. Pel que fa al Juny van haver-hi 2 ingressos en Plaça Pública i al Juliol
van haver-hi 1 en Plaça Privada i 1 en Plaça Pública. En els següents mesos van seguir havent-hi
ingressos, però tal com podem observar a la gràfica en els mesos de novembre i desembre no va haverhi cap ingrés, ja que la residència va patir un brot per la Covid-19. Per aquest motiu la residència va
tancar portes, amb la conseqüència de no poder ingressar cap persona, ja que ens trobàvem en zona
vermella.
BAIXES

Durant l’any 2020, hi ha hagut 28 baixes. D’aquestes baixes tenim: dues per trasllat, un d’ells perquè es
va canviar de residència i l’altre perquè es va traslladar a domicili. La gran part de baixes han estat per
èxitus amb un total de 17 persones. A causa excepcional de la Covid-19,i amb la que la residència Casa
Família el Cenacle ha tingut que conviure amb el seu primer brot al Novembre del 2020, compresos
entre els meses de Novembre i Desembre, han hagut 9 usuaris que desgraciadament a causa d’aquesta
pandèmia van morir per la Covid-19 (5) i per estigmes de la malaltia, ja superada (4).
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ÀREA SANITÀRIA
INTRODUCCIÓ

Les funcions de infermeria en l’equip són indispensables a les residències de geriatria per les seves
funcions a nivell holístic sobre les persones, que inclouen:
-

Fer que totes les necessitats bàsiques dels usuaris estiguin cobertes amb l’ajuda de les

gerocultores.
-

Planificar i dur a terme intervencions basades en la evidència científica.

-

Potenciar les capacitats del resident.

-

Garantir un final de vida digne, intervenció que es durà a terme amb l’ajuda de tot l’equip.

-

Identificar les necessitats de formació de l’equip.

-

Detectar complicacions potencials en la patologia crònica i aguda. Aquí el metge cobra una gran

rellevància, ja que serà qui prescriurà les actuacions a seguir.
-

Planificar conjuntament amb tot l’equip un pla d’intervenció individualitzat per a cada usuari.

EQUIP INTERDISCIPLINAR
L’equip sanitari està format per:
-

Fisioteràpia

-

Medicina

-

Auxiliars

-

Infermeria

S’ha d’incloure a les persones de suport extern:
-

L’ equip d’ Atenció a les Residències de l’Alt Penedès .

-

Centre d’Atenció Primària de l’Ordal.

-

Centre Farmacèutic de Sant Pau d’Ordal.

Per tal d’entendre el treball sanitari que es realitza a la residència, cal entendre que cada professional és
una part important, com tots els engranatges d’una màquina. La màquina és el nostre centre, El Cenacle,
regentat per la Sra. Inmaculada Serrano, un pilar fonamental.
Aquest any amb la COVID, la xarxa de suport externa ha crescut tant que també hauríem d’incloure el:
-

Servei d’Epidemiologia de la Generalitat de Catalunya.
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Aquest ha contribuït a guiar-nos en el reforçament de les mesures de protecció i ens han ajudat a
elaborar el Pla de Contingència.
Actualment també s’ha incorporat el nostre director tècnic Toni Monfort, que s’encarrega de gestionar
tot el material d’EPIs i organitzar les directrius de protecció als residents i a nosaltres mateixos, així com
la formació, conjuntament amb la RHS del centre.
Aquest any ha estat definitivament diferent a l’habitual. La COVID 19 va imposar canvis importants en la
convivència, en les relacions, en la planificació del centre, en el dia a dia dels residents. I va ocasionar un
brot a la residència durant la segons onada, al novembre.
En els següents punts s’exposa un resum que elabora l’equip sanitari en relació amb l’atenció feta
durant l’any 2020.
MEDICINA

El nostre metge Dr. Jose Emilio Galbis ve setmanalment i gestiona les demandes dels usuaris. Amb la
seva visita setmanal ha gestionat 729 demandes dels usuaris en tot l’any.

Una mitja de 60 visites mensuals, el que suposa 3 visites per hora, donant una qualitat per sobre de la
mitja. Segons un estudi realitzar a Atenció Primària el temps de consulta acostuma a ser de 9.1 minuts,
enfront els 15 minuts del Dr Galbis.i .El 25% d’aquest temps aprox. és per accions burocràtiques.
El Dr. Galbis també atén consultes telefòniques entre setmana. Aquesta via és bidireccional i fa
seguiment telemàtic dels usuaris quan és necessari.
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Com hem comentat abans també teníem el reforç de l’Equip d’Atenció a les Residències –actualment
Penedès Rural. Les consultes han estat telemàtiques primordialment, però també han fet
desplaçaments a residència en situacions d’urgència. Aquest any 4 metges diferents han atès als nostres
usuaris al llarg de tot l’any 2020.
INFERMERIA

Quadre de funcions segons conveni col·lectiu:

1. Vigilar i atendre als residents, les seves necessitats generals humanes i sanitàries, especialment
en el moment que necessitin d’aquests serveis.
2. Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives.
3. Prendre la pressió, pols, temperatura…
4. Ordenar històries clíniques.
5. Atendre al resident enllitat per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el
servei de menjador i subministrant directament a aquells que necessitin instrumentalització.
6. Controlar la higiene personal dels residents, dels medicaments i aliments que aquests tinguin a
les habitacions.
7. Atendre les necessitats sanitàries del personal del centre en el marc de les seves competències.
8. Col·laborar amb els fisioterapeutes en les activitats a nivell de qualificació de les quals siguin
compatibles amb la seva titulació ATS/DUE, quan les seves funcions especifiques ho permetin.
9. Realitzar les comandes a farmàcia, analítiques/mostres, i derivar les proves complementàries
necessàries.
10. En general, totes aquelles activitats no especificades i que li siguin encomanades en relació a les
funcions especifiques de la professió.
1.- Vigilar i atendre als residents, les seves necessitats generals humanes i sanitàries, especialment en el
moment en que ells necessiten més aquests serveis.

Entenem que aquest equip ha atès les necessitats humanes i sanitàries gestionant, tant en la fase aguda
com en la fase crònica, les patologies que han anat apareixent al llarg de tot l’any.
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Aguda

Es pot observar que la patologia respiratòria i les infeccions d’orina han estat les de més prevalença.
Els aïllaments per COVID s’han fet per re-ingressos hospitalaris; per ingressos al centre i per sospita
simptomatològica.
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Crònic

A nivell crònic, volem incidir en què el seguiment es realitza segons guies d’actuació d’Atenció Primària,
amb més seguiment de constants, dietes adequades, controls analítics segons protocols, administració
de la medicació pautada i revisió dels plans farmacològics conjuntament amb el metge.
Sobretot en els usuaris amb alta dependències, patologies en un estat molt avançat i /o alt
deteriorament cognitiu, la comunicació amb la família i la gestió dels Plans d’Intervenció Individual i
Compartit ens ajuden a planificar l’actuació a seguir en tot moment dels nostres pacients classificats
com a MACA, sobretot (aprox. un 22% del total de residents).
2.- Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives
Punt 2 i 4
A la residència, després del diagnòstic que modifica un pla farmacològic, infermeria gestiona
conjuntament amb la farmàcia de Sant Pau d’Ordal i el metge de capçalera de la Seguretat Social, la
rebuda del tractament pautat. La medicació es prepara aquí, en caixetins individuals, prèviament a la
seva administració per part de l’equip de gerocultors.
Aquest any s’ha instaurat:
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Un total de 27 tipus de fàrmacs, alguns amb tractaments puntuals i altres permanents. Puntualment
s’han fet tractaments endovenosos/subcutanis.
Destaquen:
-

ATB: 89 + 3 endovenosos: 92

-

Cortisona: 25

-

Heparina sòdica: 26

Són els tractaments de pauta habitual per la infecció de la COVID 19. Els antibiòtics també s’han prescrit
habitualment per altres infeccions respiratòries i per ITUs.
Aquest any la repercussió de la instauració de cortisona de manera sistemàtica ha desencadenat un
trasbals en els nivells de glicèmia d’alguns residents i en l’aparició de nafres del peu diabètic en el darrer
mes de l’any 2020.
3.- Prendre la pressió sanguínia, el pols i la temperatura
Punt 3
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La presa de constants en la residència es recull de manera conjunta amb els gerocultors.
Activitat

Controls anuals

PA/FC

792

TºC

1368

INRs

144

Glicèmies

2920

Saturacions d’oxigen

1300

4.- Atendre al resident enllitat per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, servei de menjador i
subministrant directament a aquells pacients que requereixin instrumentalització
Punts 6 y 7
A la residència El Cenacle, el resident enllitat per un procés crònic o agut és atès majoritàriament pels
gerocultors. En les seves tasques estan les activitats primàries subjectes a algun procés agut com a les
seves ABVDs. Infermeria forma al personal per poder gestionar algunes cures com canvis de sueros,
canvis de bosses de diüresi, controls de glicèmia… Altres tècniques les assumeix íntegrament infermeria:
analítiques, sondatges, cures, tractaments intramusculars o intravenosos…
En els usuaris post-cirurgia ortopèdica, la fisioterapeuta valora inicialment les capacitats motores de
l’usuari per establir un pla d’intervencions adequats a les seves capacitats.
Tots els canvis i seguiment en les dietes, inicialment són consensuats per infermeria, que s’encarrega de
tots els canvis i seguiments de dietes, tipus, textura, nutrients, segons patologies, capacitat masticatòria,
canvis en l’estat neurològic. L’equip gerocultor juga de nou un paper fonamental, tenint la potestat de
fer els canvis de textura (en direcció a triturat i/o més espassat) i el canvi de dieta (astringent si convé en
processos aguts) segons l’estat que observin en el resident. Si el facultatiu decideix un canvi en la
prescripció s’efectua immediatament.
No hem tingut cap resident que precisi instrumentalització per SNG o sonda gàstrica.
La valoració de l’usuari en el que es refereix a higiene és contínua. És una activitat interdisciplinari, en la
que infermeria planifica unes cures bàsiques, però que en quant a avaluació i control, s’encarrega tot el
personal tècnic. Per gerència i direcció es tracta d’un dels més importants ítems de qualitat.
5.- Atendre les necessitats sanitàries que tingui el personal que treballa al centre en el marc de les seves
competències
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Punt 7
En general, aquestes activitats van dirigides a atendre accidents laborals que precisen cura “in situ” i/u
la seva orientació sanitària.
L’equip d’infermeria forma part del programa de formació de la residència, conjuntament amb la
Direcció Tècnica en referència a la protecció individual dels nostres treballadors, sobretot en relació
amb la COVID 19 actualment.
També s’han inclòs aquest any dintre de les activitats d’infermeria:
-El cribratge a treballadors
-El Pla de Vacunació dels treballadors
Entre TAR’s I PCR s’han realitzat aprox. 200 proves als treballadors l’any 2020. Es van vacunar
aproximadament el 85 % de treballadors.
6.- Col·laborar amb els fisioterapeutes en las activitats, el nivell de qualificació de las quals són
compatibles amb la titulació de ATS/DUE, quan les seves funciones específiques ho permeteixin
Punt 9
Annex 1
7.- En general totes aquelles activitats no especificades anteriorment que hi siguin demanades i que
tinguin relació amb l’anterior.
Punt 10
Atenció a les incontinències
Quan el resident presenta algun tipus d’incontinència es registra al control mensual.
Els objectius de l’Equip Sanitari són:
-

Primer, tenir la recepta per tal de poder obtenir els recursos, que en quest cas són els

absorbents.
-

Segon, volem reduir el nombre d’episodis d’incontinència. En aquest sentit posem en marxa

la reeducació vesical al W.C., i la supervisió.
-

Tercer, volem evitar lesions derivades de l’ús d’absorbents: dermatitis i nafres per humitat.

Per això és necessari plantejar com a una de les intervencions principals en tots els residents afectats
d’aquest problema: les cures òptimes a la incontinència.
En línies generals, els percentatges han estat: incontinència doble 35%; incontinència urinària 40%;
ocasional 20%; no presenta incontinència un 5 %.
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Cures

En aquest gràfic observem el total de cures diferenciades segons origen.

En aquest gràfic observem les cures d’aquest any. Cada color és un més i l’amplitud de la barra indica el
número de lesions del tipus indicat que van haver-hi.
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Derivacions

Un total de 43 derivacions aquest any, 34 per part de l’equip tècnic, 9 per part de les auxiliars.
6 derivacions a una altra residència durant el brot epidemiològic.
13 derivacions relacionades por COVID-19
Les derivacions per part de l’equip d’auxiliars i personal de cap de setmana
Volem ressaltar el bon ull clínic que presenten tant el personal de nit com les auxiliars a l’hora de
derivar. 9 derivacions, 4 per ITU, 1 respiratòria aguda, 1 focalitat neurològica, 1 dolor toràcic, 1 còlic
renal i una caiguda del llit amb fractura. La opció de derivar va estar encertada en tots els casos.
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ANEX 1
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ÀREA FISIOTERAPIA
1. ATENCIÓ GERIÀTRICA I REHABILITADORA
La fisioterapeuta forma part d’un equip multidisciplinar. Els objectius principals de la fisioteràpia
geriàtrica és recuperar o retardar els processos d’envelliment i/o inactivitat que donen com a resultat
alteracions en els òrgans, aparells i sistemes. Per això es proporciona al adult major un programa
preventiu, terapèutic o de manteniment on l’objectiu bàsic és la independència funcional on repercuteix
a una millor qualitat de vida.
A més gràcies a l’exercici físic, es facilita la interacció en grup i la comunicació interpersonal, afavorint la
companyia i el suport, i la necessitat de relacionar-se en societat i adaptar-se els nous canvis com
canviar del seu domicili a una residència.
1.1 Funcions en el programa de fisioteràpia, en relació amb les persones usuàries, la seva família o
persona de referència:
•

Realitzar la valoració de fisioteràpia, és la historia clínica del resident, consisteix en:

•

Patologies que presenta el resident, el motiu de Rehabilitació (objectius), escala de tinetti,
motricitat (si camina sense o amb ajuda tècnica, cadira de rodes o enllitat), limitació articular
on és mesura el rang articular amb un goniòmetre, força muscular basada en l’escala Danyels,
sensibilitat, marxa patològica, dolor basada en l’escala EVA,

actituds patològiques i

transferències.
•

És realitza en el moment de l’ingrés, i es va revisant un cop a l’any, o en cas substancial per una
davallada funcional o processos patològics (ICTUS, fractures…)

•

Identificar els problemes, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia en
l’aspecte preventiu, manteniment i/o terapèutic, i revisar-los periòdicament.

•

Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia, de manera individual o grupal.

•

Informar i implicar la persona usuària, els seus familiar o persona de referència, dels objectius a
assolir, tenint en compte les seves capacitats i necessitats en quan a la funcionalitat del cos
humà.

•

Revisar periòdicament l’estat funcional de les persones usuàries, fent l’avaluació amb l’escala
de tinetti, cada 6 mesos, excepte en processos de davallada funcional o processos patològics
(ICTUS, fractures…).

•

Fer el registre d’assistència de cada persona atesa, en el programa informàtic.

•

Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors…), i portar un
control d’aquestes ajudes i un manteniment.

•

Elaborar els informes de fisioteràpia que li sol·licitin d’acord amb l’exercici de la seva professió i
preparació tècnica.
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•

Elaborar una pauta de transferències en funció de la necessitat del resident (gerocultores, ús de
grues), en coordinació amb infermer/a.

•

Col·laborar amb altres professionals per donar el màxim confort a la persona en el procés
terminal.

•

Comprovar periòdicament l’adequació i el bon funcionament de la dotació mobiliària i dels
aparells que disposa el centre. Com per exemple: grues, baranes, protectors de baranes, butaca
geriàtrica, butaques, cadira i caminadors de rodes, cadira de dutxes, entre altres.

•

Participació en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i facilitar les dades
relatives a l’àmbit de la seva competència.

•

Planificar i elaborar un Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI) i altres informes,
conjuntament amb la resta de l’equip, d’acord amb la persona atesa o persona de referència.

•

Actuació de fisioteràpia de caigudes: causes i conseqüències. I avaluació, amb el programa de
prevenció de caigudes, en coordinació amb infermer/a.

2. PROGRAMA DE FISIOTERÀPIA
Aquest any com a mesura de prevenció COVID no s’ha fet ús de la sala de fisioteràpia del centre, per
evitar grups grans de persones i per el recorregut a seguir fins arribar al gimnàs.
Per tant, s’han realitzat tractaments individuals a planta i activitats grupals com la anomenada rotllana
de psicomotricitat, respectant les mesures preventives com grups bombolles, el número de persones i la
distància entre ells.
Respecte a les hores de fisioteràpia del centre, han estat de 15 hores (des del mes de Gener a Setembre)
distribuïdes en dilluns, dimecres i divendres en horari tarda.
Finalitzada la baixa de maternitat cap al mes de Setembre, es torna a fer un total de 35 hores de dilluns
a divendres.
Durant el mes de Novembre, els residents queden contagiats per la COVID, i al finalitzar el procés de
malaltia, hi ha un total de 13 residents que precisen rehabilitació per davallada funcional.
Hi ha un total de 63 residents que durant tot l’any van rebre tractament individual a planta.
2.1 Tractaments de fisioteràpia
Tractament individual a planta
Són tractaments individualitzats que la fisioterapeuta aplica als residents que pel seu procés agut o
crònic requereixen de la seva assistència. Són adaptats a las característiques i necessitats del usuari:
Tractament preventiu:

44

L’ objectiu principal és evitar possibles complicacions associades a una immobilitat total com rigidesa
articular, deformitats òssies, UPP…
Les tècniques de fisioteràpia aplicades són: mobilitzacions passives, pauta de canvis posturals, mesures
de confort i prevenció de nafres com matalàs i coixí anti escares (sí hi ha SDT en butaca), ús de
taloneres, col·locació de coixí en extremitats per evitar deformitats òssies.
Tractament de manteniment i recuperació:
Mantenir les capacitats físiques i funcionals conservades, així com evitar una pèrdua funcional.
Recuperació funcional, per procés agut com pot ser fractures, ICTUS, davallada funcionals per
immobilitat, patologies… i així recuperar la seva autonomia personal, millorant les seves capacitats
físiques i funcionals.
Les tècniques de fisioteràpia aplicades són: estimulació de la bipedestació i de la marxa i/o exercicis
específics de manteniment o de tonificació d’EE.
Tractaments antiàlgics:
Control del dolor, ajudant al usuari a pal·liar o disminuir els possibles dolors aguts o crònics.
Aplicant tractament de fisioteràpia com massatges, mobilitzacions passives, ultrasò, electroteràpia
(TENS) i/o infrarojos o esterilla.
Rotllana de psicomotricitat
Aquesta activitat física consisteix en treballar la mobilitat articular, la força muscular, la flexibilitat
muscular i la coordinació motora en les extremitats.
S’utilitza material de psicomotricitat com poden ser les anelles, pilota petita o bobath, piques…i
finalitzats els exercicis dirigits per la fisioterapeuta, es fan jocs de psicomotricitat amb aquest material.
3. MALATIES COMUNES EN EDAT AVANÇADA:
A continuació, és mostra el llistat anual de patologies tractades en el centre:
•

Hemiplègia: 4 residents

•

Tetraparesia: 1 resident

•

Malaltia de Parkinson: 6 residents

•

Distròfia muscular: 2 residents

•

Afeccions reumàtiques degeneratives, predomini gonartrosis): 11 residents

•

Afeccions reumàtiques inflamatòries (artritis): 2

•

Fractures de fèmur: 1 resident
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•

Fractures d’húmer: 1 resident

•

Fractura de turmell: 1 resident

•

Espatlles doloroses: 7 residents

•

Cervicàlgia: 4 residents

•

Lumbàlgia crònica: 3 residents

•

Dèficit de mobilitat: 19 residents

•

Alzheimer: 12 residents

•

Residents enllitats: 4

•

Recuperació funcional post COVID: 13 residents

4. RISC DE CAIGUDA: ESCALA DE TINETTI
El risc de caiguda dels usuaris del centre s’avalua amb l’escala de Tinetti.
En aquesta escala hi han 3 grups: el risc alt, risc de caiguda on normalment aquests usuaris, precisen una
supervisió en transferències i marxa, i el risc baix de caiguda.

Gràfica on es mostra els 3 grups de risc de

Escala de tinetti

caiguda i el número de residents.

Risc alt de caiguda

8
Risc de caiguda

17
Risc baix de
caiguda
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Respecte al risc alt de caiguda, s’ha classificat en 3 subgrups:
1. Usuaris amb un trastorn de l’equilibri i de

Risc alt de
caiguda

la marxa, que mantenen la capacitat de
mantenir-se dret i de deambular amb

6

assistència de ajuda tècnica i/o del
personal.

15 25

2. Usuaris que mantenen una bipedestació
precària,

Grup 1

Grup 2

Grup 3
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i

no

tenen

capacitat

de

deambular. Conserven l’equilibri en sedestació.
3. Usuaris amb alteració de l’equilibri en SDT que precisen contenció pèlvica o integral
per corregir la postura.

5. ACTUACIÓ DE LA FISIOTERÀPIA EN LES CAIGUDES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ:
1.- Detectar els residents amb risc de caigudes.
L’escala de Tinetti es passarà com a mínim cada sis mesos i sempre que hi hagi un canvi substancial en el
seu estat físic o cognitiu.
Si un cop passat aquest test s’objectiva un risc de caigudes es posarà en comú amb tots els professionals
per tal d’adoptar les mesures preventives necessàries. Generalment, les mesures adoptades són:
acompanyament de la marxa, ús de mesures ergonòmiques en les transferències, re col·locar
freqüentment a les persones dependents en sedestació, aplicar mesures de contenció i per ordre
mèdica pel benestar de l’usuari i, sobretot, la correcta supervisió del personal.
2.- Detectar possibles factors ambientals que puguin afavorir una caiguda. Qualsevol professional pot
identificar i corregir el factor detectat: escassa il·luminació, obstacles al terra (cadires, mobiliari del
centre…) calçat inadequat, terra mullat...
3.-Si malgrat les mesures preventives es succeeix una caiguda tots els professionals hauran de saber
l’actuació a seguir.
REGISTRES:
El professional que visualitza la caiguda serà l’encarregat de realitzar el registre. En cas que cap
professional visualitzi la caiguda, serà la persona que troba el resident al terra.
S’haurà d’emplenar el registre de caigudes al programa informàtic del centre: l’Aegerus.
També s’hi farà constar amb qui es trobava el resident que ha patit la caiguda, on ha caigut, la posició en
el que és trobat i les conseqüències que ha comportat, si hi ha canvis de medicació recents, quant de
temps porta a terra…
En tots els casos s’avisarà al personal d’infermeria o de fisioteràpia per avaluar possibles danys físics i
valoració funcional. També s’haurà d’avisar al familiar responsable sempre i quan hagi comportat
conseqüències en el resident i/o ha tingut que ser derivat al hospital. S’anotarà amb quin familiar es
parla i el dia d’avís.
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En el registre de caigudes també es registrarà si s’ha hagut de traslladar el resident a l’hospital.
AVALUACIÓ:
Per aconseguir una avaluació correcta de les caigudes, en cada registre s’inclouen unes mesures de
prevenció pactades entre infermeria i fisioteràpia, generalment. A més, anualment, fisioteràpia fa un
estudi anual de les caigudes on es fa una valoració i percentatge dels motius pel quals cauen, el lloc on
es produeix, etc. Un cop feta aquesta avaluació es posa en comú amb tot l’equip tècnic per tal d’adoptar
mesures generals de prevenció.
Hi han dos tipus de factors, que és poden donar en una caiguda:
Factor intrínsec: alteracions fisiològiques relacionades amb l’edat, amb malalties o consum de fàrmacs,
dèficits visuals, auditius i cognitius, alteracions musculoesquelètiques, de l’equilibri o trastorn de la
marxa i altres afeccions cardiovasculars, neuropsiquiatries i sistèmics.
Factor extrínsec: són caigudes associades al medi, com sòl irregular, lliscadís, calçat inadequat, la
il·luminació, manca de subjecció (contencions mecàniques), manca de baranes, transferències mal
realitzades o no hi ha supervisió per part del’equip gerocultors.

En el transcurs del 2020, hi ha un total de 112 caigudes. D’aquest total, es va procedir a 7 derivacions
hospitalàries, i 3 d’aquestes amb pronòstic de fractura a húmer, turmell i fèmur.
Respecte a les conseqüències derivades a caigudes, les més freqüents són les contusions amb 17
residents, ferida incisa amb 7 residents, 1 resident amb ferida incisa-contusió i un altre resident amb
ferida sutura.
I 83 residents que pateixen caiguda sense conseqüències aparents.
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Caigudes: Factors
Factor
intrínse
c
68%

Factor extrínsec

Factor
extrínse
c
32%

Factor intrínsec

Normalment, la majoria de les caigudes són relacionades amb els factors intrínsecs com alteracions
fisiològiques d’envelliment, consum de fàrmacs, alteracions de l’equilibri o de la marxa, agitacions
psicomotrius o desorientacions. El 32% estan relacionades amb els factors extrínsecs com pot ser sòl
lliscadís, ensopegades amb caminadors o cadira de rodes que es troben al medi o una manca de
subjecció o baranes als llits.
6. CONTENCIÓ
El nostre centre disposa d’una intervenció estandarditzada per pautar contencions. És una mesura que
es reserva com a última opció i és indispensable la ordre mèdica.
També estan totes signades i aprovades pel familiar referent i es notifica cada sis mesos a Fiscalia.
Les contencions són sempre revisables cada 3 mesos.
L’equip sanitari realitza una actuació preventiva prèvia a la contenció com abordatge de la causa de risc
(agitació, trastorn de la conducta, síndrome confusional...), baranes i peuers al llit, barreres per limitar la
mobilitat, opció farmacològica, adaptadors o ajudes tècniques i/o adequació de cadira.
També, es fa un abordatge de les actuacions preventives per disminuir riscs derivats de la contenció com
poden ser mobilització sistèmica pauta/freqüència, hidratació cutània, atenció a la continència, atenció
a la alimentació i hidratació i inclusió en activitats del centre.
Actualment, el centre disposa de 6 llits d’Alzheimer, com a norma general, aquests llits estan pautats per
residents amb un greu dèficit de mobilitat, per facilitar el treball a les gerocultores en transferències i en
canvis posturals.
A continuació es mostra una gràfica mensual (Il·lustració 1) amb el número i tipus de contenció utilitzats
generalment per prevenir caigudes i com a correcció postural, quan s’han esgotat altres alternatives.

49

En aquest gràfic les baranes no estan incloses com a contenció ja que l’equip tècnic del centre molts
cops les pauta com a recurs per facilitar al resident els canvis posturals dins el llit, sent molts cops la
mateixa persona qui les demana per aquest motiu o per seguretat.

Cinturó simple

Cinturó pèlvic

Cinturó integral tanca magnètica

Cinturo tanca magnetica

8

9
7

9
7

9
7

8

5
2

01

2

01

2 2
0

2 2
0

9

8 8
4

3
01

Cinturó toraco-abdominal

9

8
4

3
0

0

9

8

7
3

2

9

0

2

9
7

3
0

2

9
7

3
0

2

9

8
4

3
0

2

0

2

Il·lustració 1

Interpretació gràfica

Motiu contenció
El risc de caiguda s’interpreta com aquells
residents amb una alteració postural que
precisen contenció per corregir la postura en
sedestació. I també, en residents amb un greu
dèficit de la mobilitat i deteriorament cognitiu
Manca autocura

Risc de caiguda

Marxa inestable

Risc de fuga

que presenten un alt risc de caiguda en
aixecar-se de cadira o llit sense

l’

assistència del personal de residència.

Il·lustració 2

Marxa inestable per aquells usuaris amb una alteració de l’equilibri i de la marxa i amb un alt risc de
caiguda, sí deambulen sense l’acompanyament del personal.
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