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L’EAP Sant Joan de Vilatorrada s’afegeix al projecte de 

compartir la informació i millorar l’atenció a pacients 

crònics complexos de la Residència 

 L’objectiu és que a tots els usuaris de la Residència de Sant Joan se’ls hagi fet 

el Pla d’intervenció individualitzat compartit (PIIC) 

 L’equip de capçalera dels pacients registra el màxim d’indicacions possibles, a 

les quals tenen accés els hospitals i serveis d’urgències de Catalunya, perquè es 

pugui prendre la millor decisió en situacions de crisi del malalt 

L’Equip d´Atenció Primària de Sant Joan de Vilatorrada s’ha afegit al  projecte que 

permet compartir el màxim d’informació i indicacions sobre pacients crònics 

complexos o amb malaltia crònica avançada per tal que si, en una situació de crisi, 

van a un centre hospitalari o els atén un equip que no és el seu habitual, el personal 

mèdic que els atengui tingui la màxima informació i pugui prendre la millor decisió 

sobre l’atenció que han de rebre. En el cas de Sant Joan, l’objectiu és que a tots els 

usuaris de la Residència se’ls hagi fet aquest document (PIIC). L’equip de capçalera 

dels pacients de la Residència realitza els registres amb el màxim d’indicacions sobre 

què fer en situacions de crisi de cada pacient: el seu estat de salut, medicació, proves 

recomanades, voluntat del pacient/família, etc. A la Residència de Sant Joan, més 

d’un 86% dels usuaris són pacients crònics complexos o amb malaltia crònica 

avançada. 

En alguns casos, aquest document pot ser un complement del document de voluntats 

anticipades. Les decisions sobre quin recurs o atenció pot ser millor en cada moment 

es parlen prèviament amb els pacients mateixos o amb les seves famílies.  

D’aquesta manera, els informes queden registrats en una aplicació i es comparteixen 

amb tots els centres proveïdors de salut de Catalunya. Això permet que si, en un 

moment determinat, el pacient és atès per un equip que no és l’habitual, el personal 

mèdic que l’atén pot accedir al document i disposar de tota la informació que l’ajudarà 
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a decidir quin és el millor tractament per al pacient. Aquesta situació es pot produir 

tant perquè el pacient sigui traslladat a un servei d’urgències d’un centre hospitalari 

com perquè, un dia qualsevol, requereixi atenció mèdica al seu centre d’atenció 

primària i, en aquell moment, no el pugui atendre el seu metge o metgessa de 

capçalera. 

 

L'ICS a la Catalunya Central 

La Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central presta 

atenció sanitària a una població aproximada de 425.000  habitants de les comarques 

de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i Osona. És un equip d'uns 1.400 professionals que 

està al servei dels ciutadans en 32 equips d'atenció primària. 

 

 
 


