V. PER UN NOU MODEL D’ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN
Per la importància que durant la pandèmia ha tingut la situació dels centres residencials, creiem
que correm el risc que una sobrereacció acabi medicalitzant en excés els centres de gent gran
convertint-los en pseudohospitals. Des de la SCGS, volem contribuir al debat amb la finalitat
d’ajudar a definir el nou model d’acompanyament a la gent gran. En els propers sis anys es
produirà una important davallada de la població més gran de 85 anys d’edat, fet que condicionarà
una certa disminució de la pressió sobre els serveis sanitaris i socials, que caldrà aprofitar per
dissenyar nous models assistencials. Conseqüentment, creiem que ara és el moment d’elaborar un
pla multisectorial basat en els següents punts:

22. La

llar ha d’esdevenir el centre d’operacions per a les persones grans en situació de

fragilitat i vulnerabilitat, les quals precisaran de plans individualitzats elaborats de manera
col•laborativa entre serveis socials territorials i l’atenció primària de salut. Aquests plans han
de tenir com a objectiu oferir serveis domiciliaris coordinats i d’intensitat proporcionada i així
evitar tantes institucionalitzacions en residències com es puguin. Les infermeres familiars i
comunitàries i els serveis socials podrien tenir un paper clau en aquests programes, tal com
s’està veient en d’altres països, així com una dotació tecnològica que coordini els serveis
socials i els sanitaris gairebé en temps real. Els pisos per a la gent gran amb serveis són una
alternativa a potenciar, però per això cal disposar de sol públic, a més d’estímul a la
col·laboració públic-privada. De les experiències reeixides se sap que calen promocions amb
pisos adaptats, a més d’espais comuns per a activitats socials i serveis comunitaris, i la dotació
tecnològica de suport imprescindible.

23. L’atenció primària hauria de desplegar equips multidisciplinaris, amb gran protagonisme
de les infermeres, destinats a l’atenció domiciliària i amb un suport més decidit de les àrees
administratives i de treballadores familiars. Aquests equips haurien d’atendre a les persones
grans que reuneixin criteris de fragilitat, tant a les pròpies llars com a les residències socials.
Els professionals de la salut (metges i infermeres) contractats per les residències haurien
d’integrar-se en aquests equips, una manera sensata d’equipar la qualitat dels serveis
sanitaris entre les persones institucionalitzades i les que viuen a la seva llar.
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24. Cal que les residències de gent gran, no preparades per a donar resposta per si soles a
la crisi, millorin la seva coordinació amb el sistema de salut. Malgrat els esforços, de
vegades la institucionalització és inevitable. Per això cal revisar el model de gestió i la
coordinació de l’àmbit residencial i modelar o remodelar les residències amb la finalitat
que recordin, com més millor, a la calidesa d’una llar. És clau que la dotació de personal,
especialment les cuidadores-gerocultores, sigui suficient, tingui la formació imprescindible,
estigui ben gestionada i estigui retribuïda adequadament. Les infermeres especialistes en
geriatria haurien de tenir un paper clau en la direcció de les residències i en la coordinació
amb la resta d’estructures necessàries per garantir el benestar dels residents.

25. Cal

mantenir i potenciar unitats especialitzades amb equips multidisciplinaris de

dedicació exclusiva per atendre persones en fases avançades. En aquest punt creiem
que, en l’entorn sociosanitari, ja hi ha força unitats que fan una gran tasca i que, en tot cas,
caldria mantenir i potenciar.
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