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Want big impact?

L’any 2020 ha sigut de tot, excepte previsible. La pandèmia del Coronavirus SARS-CoV-2 ha regirat la
societat i ens ha obligat a realitzar, més que mai, esforços per poder donar el servei al qual ens hem
compromès amb la ciutadania i les administracions.

Els moments més difícils i durs de la pandèmia sembla que han quedat enrere, i he de dir que ho hem
superat amb èxit. Això ha estat possible gràcies als esforços realitzats per part dels professionals
de Blauclínic, del primer a l’últim, que heu sabut mantenir-vos a l’alçada del moment, superant la
incertesa, la por i l’esgotament, per tant una vegada més, en nom de l’equip directiu, rebeu tot el
nostre agraïment.

En segon lloc voldria agrair també a la ciutadania, usuaris i familiars, la vostra col·laboració,
comprensió i suport, així com a totes aquelles entitats, professionals i col·laboradors externs que
heu aportat el vostre gra de sorra i que ens heu ajudat a fer front a les circumstàncies tan difícils que
hem superat plegats.

A tothom, moltes gràcies.

Dr. Xavier Pujol
Gerent de Centres Blauclínic
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Taula de 
continguts

Definició del servei
PADES Ciutat Vella

Activitat Assistencial
Perfil de la persona usuària
Indicadors de qualitat

PADES Barcelona Litoral
Activitat Assistencial
Perfil de la persona usuària

Docència i formació
COVID 19

3

PADES Blauclínic– Memòria 2020



Definició del
servei
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PADES Ciutat Vella
9h/dia; 365 dies/any
De dilluns a divendres; 
De 8h a 17h

PADES Centres Blauclínic
El PADES és el Programa d’Atenció
Domiciliària i Equips de Suport, destinat
sobretot a persones grans amb malaltia,
persones amb malaltia crònica amb
dependència, i malalts terminals.
Centres Blauclínic gestiona, des de l’any
2003, el PADES de Ciutat Vella.
En horari de continuïtat, caps de setmana i
festius, Blauclínic gestiona també el
PADES Barcelona Litoral, des del 2007,
donant cobertura a la població dels
districtes de Ciutat Vella i Sant Martí.

PADES de reforç BCN Litoral
De dilluns a dijous de 17h a 20h
Divendres de 15h a 20h
Caps de setmana i festius de 8h 
a 20h
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PADES
Ciutat Vella
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Resum de
l’activitat assistencial
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238 230

309

244 247

315

228 217

306

Ingressos Altes Atesos

2018 2019 2020

10%
2%

46%

32%

4%
6% 0%

Visites de l'equip complert

Visites del metge

Visites del metge i DUI

Visites DUI

Visites del metge i Treball Social

Visites DUI i Treball Social

Visites Treball Social

L’activitat de l’equip de PADES es manté estable respecte anys anterior, però augmentant la complexitat de les 
visites.



Perfil de la persona usuària
Distribució per edat i sexe
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L’edat mitjana de les persones ateses al PADES Ciutat Vella és de 76 anys; la 
distribució per sexe és força paritària.
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Homes
51%

Dones
49%

53 46

91

116

<65 65-74 75-84 >84



Perfil de la persona usuària
Tipologia

8

Les persones que atén el PADES Ciutat Vella són 
principalment pacients oncològics, tal i com queda palès 
a la classificació dels diagnòstics principals.
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56%
44%

Pacient oncològic Pacient no-oncològic

1

2
3
4
5

12
14

21
30

41
172

Lesions i intoxicacions
Malalties infeccioses i parasitàries

Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat
Malalties de l'aparell digestiu

Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu
Malalties de l'aparell genitourinari

Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits
Malalties de l'aparell respiratori

Trastorns mentals
Malalties de l'aparell circulatori

Neoplàsies



Procedència
dels ingressos
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La major part dels ingressos 
provenen de l’Atenció Primària.
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A. Primària; 
213

H. Aguts; 14

C. 
Sociosanitari; 

1 CAP Barceloneta
47

CAP Rec Comtal 
(Casc Antic)

41

CAP Raval Sud
59

CAP Lluís Sayé 
(Raval Nord)

40

CAP Gòtic
25

Altres
1

La procedència dels pacients atesos 
es distribueix entre els diferents CAPs
(Centre d’Atenció Primària) del 
districte de Ciutat Vella.



Circumstàncies
d’alta
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Un 28% dels pacients atesos pot 
acabar el procés al seu domicili.

Hospital d'Aguts
23%

CSS
22%

Èxitus (domicili)
28%

Retorn al servei 
d'origen

27%

Hospital d'Aguts Centre 
Sociosanitari Èxitus (domicili) Retorn al servei 

d’origen

Ciutat Vella 22,6% 22,1% 28,6% 26,7%



Dades de
satisfacció
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 Un 38,4% dels pacients atesos ens han expressat la seva satisfacció mitjançant la realització d’enquesta. 

 Les valoracions són entre 0: molt insatisfet, i 4: molt satisfet.

3,86 3,86
3,62 3,62 3,62 3,58 3,51

3,72
3,55

3,863,86 3,86 3,77 3,64 3,71 3,59 3,68 3,66 3,66 3,793,77 3,86
3,64 3,68 3,82 3,69 3,61 3,7

2,64
2,82

Servei mèdic Servei 
d’infermeria

Atenció Treball
Social

Informació que
ha rebut sobre la

malaltia

Accessibilitat Horari de l'equip Informació i
orientació

Suport
emocional rebut

Compliment
d'expectatives

respecte al sevei

Valoració global

2018 2019 2020



PADES de continuïtat
Barcelona Litoral
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Resum de
l’activitat assistencial
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L’equip de PADES Barcelona Litoral atén pacients del 
districte Ciutat Vella i també pacients que provenen del 
PADES Sant Martí Sud, en tant que en som el seu servei 
de continuïtat des de fa més de 10 anys.

185 182 188

147 149 150
136 137 137

Ingressos Altes Atesos

2018 2019 2020

Atenció 
telefònica de 

cap de 
setmana

55%Visites de cap 
de setmana

17%

Visites 
intersetmanals

28%
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Perfil de la persona usuària
Distribució per edat i sexe

25 23

42
47

<65 65-74 75-84 >84

Homes
54%

Dones
46%

L’edat mitjana de les persones ateses al PADES Barcelona Litoral és de 77’45 anys, 
i són, majoritàriament, homes.



Perfil de la persona usuària
Tipologia
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Les persones que atén el PADES Barcelona Litoral són 
principalment pacients oncològics, tal i com queda palès 
a la classificació dels diagnòstics principals dels nostres 
usuaris.
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59%

41%

Pacient oncològic Pacient no-oncològic

1

1

1

1

1

2

3

4

9

10

15

82

Lesions i intoxicacions

Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics

Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu

Malalties infeccioses i parasitàries

Símptomes, signes i afeccions mal definides

Malalties de l'aparell genitourinari

Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat

Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits

Malalties de l'aparell respiratori

Malalties de l'aparell circulatori

Trastorns mentals

Neoplàsies



Circumstàncies
d’alta
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Destacar que aconseguim donar 
continuitat a l’atenció pal·liativa a 
domicili, mantenint un 12% de les 
altes que poguin acabar al propi 
domicili.
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Hospital 
d'Aguts

4%
CSS
2% Èxitus 

(domicili)
12%

Retorn al 
servei 

d'origen
82%

Hospital d'Aguts Centre 
Sociosanitari Èxitus (domicili) Retorn al servei 

d’origen

Barcelona 
LItoral 3,6% 2,2% 12,4% 81,8%



COVID-19
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▪ Formem 1 Doctora Resident en medicina
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▪ 2 DUI i 1 metge reben formació online: “Actualització en 
cures pal·liatives”

▪ 1 DUI i 1 Treballadora Social realitzen el curs “Preparació 
i acompanyament en la mort i el dol”

PADES Blauclínic– Memòria 2020

Docència i 
formació



COVID-19
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COVID-19 
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▪ En previsió de l’arribada de la COVID a Catalunya, ens 
proveïm d’abundant material de protecció (bates, guants, 
màscares...) que ens va permetre entomar les primeres 
setmanes de la 1a onada de la pandèmia sense problemes 
d’estoc pel que fa a EPIs

▪ Adaptació de les mesures de protecció al domicili.

▪ Realització de tests diagnòsticsi vacunació al domicili.

▪ Sessions formatives al personal per al correcte seguiment 
de la normativa de prevenció de contagis i l’ús adequat del 
material de protecció

▪ Limitació de l’ús dels espais compartits

▪ Canvis o adaptacions en els torns de personal

▪ Visites de valoració de grau de dependència de manera 
remota (videotrucada)

▪ Re-estructuració dels equips i dels rols professionals en 
alguns casos per tal de donar cobertura a les noves 
necessitats (trucades a familiars i videotrucades), a part de 
realitzar les funcions que els són pròpies

▪ Al desembre, s’inicia la vacunació de professionals i 
residents de la Llar Sant Jordi de la Vall d’Hebron

PADES Blauclínic– Memòria 2020



COVID-19 
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▪ Intensificació de l’ús dels canals de comunicació de 
Centres Blauclínic per tal d’informar de l’actualitat dels 
centres, tant de cara als usuaris i els seus familiars, com 
als professionals

▪ Difusió de newsletters setmanals; atenció personalitzada 
a les xarxes socials; creació de vídeos propis encarats a 
informar (normativa, accions als centres, etc.) i al 
reconeixement de l’esforç del personal; creació de nou 
canal de comunicació (Telegram) per la difusió 
d’informació

▪ Aparició als mitjans: TV3 i Betevé difonen un clip gravat a 
les nostres instal·lacions per tal de fer difusió de l’ús de 
tauletes gràfiques i de videotrucades per tal de posar en 
contacte a usuaris ingressats amb els seus familiars

▪ Col·laborem amb La Marató de TV3 –dedicada a la 
COVID19- explicant el testimoni personal de la Cap del 
Dept. de Treball Social del CSS Isabel Roig, Fina Bonet, 
durant els mesos de la primera onada de la pandèmia
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COVID-19 

▪ Rebem donacions de material per part de diverses entitats i particulars: tauletes gràfiques (per realitzar 
videotrucades), bates, pantalles protectores, salva-orelles, màscares, entre altres 

▪ Rebem dibuixos, missatges i cartes d’agraïment enviats per usuaris, veïns i familiars dels professionals dels 
centres, que difonem a través de diversos canals per tal que arribin als professionals de Centres Blauclínic

▪ De cara al Nadal, obsequiem els professionals amb un reconeixement econòmic i un obsequi nadalenc, per 
agrair l’esforç realitzat durant els mesos de pandèmia
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Gràcies!
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