Serveis del Grup Mutuam
MUTUAM Sanitat
Atenció primària concertada
Hospitals sociosanitaris i hospitals de dia
PADES: Programa d’atenció domiciliària i equips de suport
EAR: Equips de suport a l’atenció sanitària en residències
UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
MUTUAM Residencial
Apartaments per a gent gran
Residències assistides
Centres de dia
MUTUAM a Casa
Serveis d’atenció a domicili
Teleassistència
Centre de Vida Independent:
Ajudes tècniques i adaptacions de la llar
MUTUAM Assegurances
Servei Gent Gran: orientació i resposta social
Assegurança dental
Assegurança podològica
MUTUAM Activa
Viatges i excursions per a gent gran
Tallers de memòria
Jornada "No jubilis la memòria"

Unitat de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI)
Ausiàs Marc, 39
08010 Barcelona
Tel. 93 265 60 50
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Casp,17 | 08010 Barcelona | 902 014 110 | www.mutuam.com

Unitat de
Valoració
Geriàtrica
Integral

“Fa temps que el pare està desorientat
i s'oblida de les coses”

Com treballem?
• Fem una valoració bio-psico-social de la persona i
identifiquem els problemes

“No se a quin especialista portar a la
meva mare. Crec que pren massa
medicaments per les seves dolències”

• Elaborem un informe amb un programa d’intervencions
individualitzat preventiu, terapèutic i/o rehabilitador
que lliurem al pacient per que l’entregui al metge de
referència

“Últimament he patit vàries caigudes
i he perdut agilitat i estabilitat. De la
darrera caiguda m’ha costat refer-me”

• Mantenim sempre la coordinació amb el metge
responsable del pacient

Què és la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI)?
LA UVGI és un recurs de la xarxa sanitària pública,
gestionat per Mutuam. La Unitat està formada per un
equip de professionals, metge gerontòleg, infermera
geriàtrica, neuropsicòloga i treballadora social, que atén
a persones grans que per motius de prevenció, fragilitat,
alteracions cognitives, ... precisen d’una avaluació global
i exhaustiva del seu estat de salut.

• Fem seguiment del pacient a mig llarg termini d’acord
al programa, amb revaloracions periòdiques

Altres tasques de suport:
Suport a l’atenció primària:
• Avaluació del grau de dependència i de discapacitat
• Detecció i avaluació de trastorns neuro-sensorials
• Detecció de trastorns de la marxa i prevenció
de caigudes
• Detecció i tractament de la incontinència urinària
• Avaluació i suport a les propostes rehabilitadores
físiques i neurològiques
• Avaluació i racionalització de la prescripció

Donem suport especialitzat
als pacients geriàtrics de
l’Atenció primària

• Vacunes: suport i protocol·lització
• Detecció de possibles maltractaments o abusos
Suport a les famílies
• Informació i orientació de recursos de la xarxa social:
residències, centres de dia, SAD, ...
• Proposta d’activitats de participació i lleure

Objectius de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
• Donar suport especialitzat a l’Atenció Primària i
col·laborar amb els serveis d’atenció especialitzats
i sociosanitaris
• Mantenir al màxim l’autonomia de les persones grans
des d’una perspectiva física psíquica i social
• Prevenir i abordar situacions de fragilitat; avaluar-les
i proposar, si ho necessita, la re-ubicació al recurs
assistencial més adequat
• Minorar la morbiditat i mortalitat
• Reduir la institucionalització residencial i evitar
la hospitalització
• Col·laborar en la formació dels professionals que
treballen en aquest àmbit, metges, infermeres i
cuidadors, així com la recerca clínica, social i biològica

• Tallers de memòria
Què cal fer per ser atès per la UVGI?:
• El pacient ens pot venir derivat de qualsevol metge
d’atenció primària o metge especialista de la xarxa
sanitària pública de Catalunya
• Cal fer la sol·licitud de derivació a la UVGI (Unitat
de Valoració Geriàtrica Integral). Unitat productiva
00807
• Com a tots els centres i serveis
sanitaris públics, per ser atès
cal que el pacient porti la targeta
sanitària individual
Informa-te'n al 93 265 60 50 | informacio@mutuam.com

