PADES

PADES (Programa d'Atenció Domiciliaria-Equips de Suport)
El PADES (Programa d’Atenció Domiciliària Equips de Suport) és un recurs d’àmbit
domiciliari (domicili propi o centre residencial), que dóna suport social i sanitari als
Centres d'Atenció Primària, en situacions de:
Persones amb malalties cròniques i/o síndromes geriàtrics que s'hagin descompensat
Persones amb malaltia pal·liativa
Persones fràgils associades a l'envelliment i a la dependència
Persones amb malalties neurològiques
Persones amb malaltia que presenti complexitat terapèutica controlable
Som un equip interdisciplinari integrat per professionals especialitzats. El formem
llicenciats en medicina, diplomats en infermeria, diplomats en treball social.
A l’equip comptem també amb el suport per a pacients i familiars dels EAPS ( Equips
d'Atenció Psicosocial)
Serveis
Atenció en casos complexos oferint una resposta professional, cientíﬁca i humana
Valoració del malalt, família i del seu entorn
Oferir una atenció individual i personalitzada als pacients a nivell mèdic, d’infermeria,
social i emocional
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Atenció als símptomes físics, a les necessitats emocionals, socials, espirituals i les
derivades de la cura quotidiana del malalt en domicili
Informació, comunicació i suport, respectant la seva autonomia i valors
Connexió amb els recursos i professionals segons la valoració de l’equip, dels que pot
beneﬁciar-se el pacient en la comunitat
Suport i consultoria als professionals d’atenció primària
Continuïtat assistencial al llarg de l’evolució amb coordinació dels diferents recursos,
perquè el pacient pugui romandre a l’entorn familiar ﬁns al ﬁnal de la vida, si és el seu
desig
Suport en l’elaboració del dol al llarg de la intervenció, quan aquesta ho requereix
Ubicació
Localització física dels equips PADES és a la Planta 0 de l’Hospital Sociosanitari Francolí
Direcció: C/ Joan Pau II, 2
43005 Tarragona
Horari d'atenció a l'usuari
L’horari d’atenció dels equips PADES (Tarragona i Tarragonès) és de 8 a 15h, de dilluns a
diumenge, incloent dies festius, amb l’objectiu de garantir la cobertura els 365 dies de
l’any.
Atenció telefònica diària: 8h a 10h del matí.
L‘accés al servei de PADES, s’efectua a través de la derivació de professionals.
Telèfons de contacte directe: 977-191281 y 977-191282.
Cobertura geogràﬁca:
PADES TARRAGONA
EAP TARRAGONA 3 ( JAUME I)
EAP TARRAGONA 4 (LLEVANT)
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EAP TARRAGONA 6 (TARRACO)
EAP TARRAGONA 8 (MURALLES)
EAP TORREDEMBARRA
Metgessa: Sara Osanz Mur
Infermeres: Gemma Serra Recasens i Soledad Vidal Galiano
Treballadora social: Penélope Ortega Gallart

PADES TARRAGONÈS
EAP TARRAGONA 1 (BONAVISTA - LA CANONJA).
EAP TARRAGONA 2 (LA GRANJA - TORREFORTA).
EAP TARRAGONA 5 (SANT PERE I SANT PAU).
EAP TARRAGONA 7 (SANT SALVADOR).
EAP CONSTANTÍ.
EAP EL MORELL.
EAP VILA-SECA.
EAP SALOU.

Metge: Ignacio Tomàs Lencina
Infermera: Marta Blasco Pastor i Soledad Vidal Galiano
Treballadora Social: Begoña Álvarez Sahún.
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